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Neves......................................................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto

264

720
721

726

728

782

783

784

VI
Pág.

sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Casildo Maldaner.....................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador José Agripino...........................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador José Pimentel...........................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Cássio Cunha Lima..................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Romero Jucá............................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Francisco Dornelles..................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
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faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Eduardo Suplicy.......................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Armando Monteiro....................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Eduardo Lopes.........................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Gim...........................................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Eduardo Braga.........................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida Provisória nº582 que estabelece principalmente
a desoneração da folha de pagamento, substituindo a contribuição social sobre a folha por outro
faturamento, pois a desoneração da folha tem as
seguintes vantagens sobre a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e da Confins.
Senador Inácio Arruda............................................
Preocupação com a situação econômica do
Brasil, pois há a necessidade de se fazer com que
as taxas de juros voltem a crescer para conter a
inflação. Senador Inácio Arruda..............................
EDUCAÇÃO
Atenção e preocupação para a questão da
educação, pois o índice do Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (Pisa) coloca o Brasil na
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53º posição no ranque das 65 nações em relação
à situação da educação básica. Senadora Lúcia
Vânia.......................................................................

411

ELEIÇÃO
Registro de artigo publicado no Jornal Folha
de São Paulo, pelo Vice- Presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Dr. Roberto Amaral, tendo
como título “O PSB e a sucessão presidencial”. No
artigo o Vice-Presidente apresenta a sua visão a
respeito da posição do PSB. Senadora Lídice da
Mata........................................................................

597

ESPORTE
Comentário a respeito da insegurança pública, pois o Brasil irá sediar grandes eventos esportivos: entre 15 e 30 de junho, a Copa das Confederações; entre 23 e 28 de julho, a Jornada Mundial da
Juventude, na cidade do Rio de Janeiro; em 2014
a Copa do Mundo de Futebol e em 2016 as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Senadora Ana Amélia...
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GOVERNO ESTADUAL
Comentário acerca dos avanços sociais e
econômicos obtidos pelo Estado de Alagoas, sendo
que se pode destacar êxito em vários segmentos
como o naval/metal mecânico, o químico e plástico,
o turismo e a aposta em outros segmentos como a
indústria de alimentos e bebidas, que centralizam
os investimentos de mais de R$ 380 milhões para
a implantação de 13 empreendimentos e geração
de 2.073 postos de trabalho. Senador Benedito de
Lira..........................................................................

863

GOVERNO FEDERAL
Análise a gestão do Partido dos Trabalhadores
(PT), que já está há dez anos a frente do Governo
Federal. Nesses dez anos de Governo do PT, o Brasil
continua cobrando dos contribuintes impostos que
são relativos a países ricos, porém presta serviço
a países que são pobres. Senador Cyro Miranda..
Considerações acerca das ações do Governo Federal que são anunciadas para a sociedade
como providências fundamentais para assegurar o
desenvolvimento, bem-estar social e, efetivamente,
a realização de um Governo promissor. Senador
Paulo Bauer............................................................
Críticas ao Partido dos Trabalhadores pela
gestão a frente do Governo Federal, pois o partido
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tem cometido vários fracassos, como, por exemplo,
o comprometimento do desenvolvimento do país,
que teve um baixo crescimento do PIB per capita,
as precárias condições de infraestrutura do país e,
além disso, o setor industrial que está sucateado e
não tem gerado empregos. Senador Aécio Neves..
Aparte ao senador Lindbergh Farias. Senador
Aécio Neves............................................................
Aparte ao senador Cássio Cunha Lima. Senador Aécio Neves..................................................
Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senador Aécio Neves.............................................
Comentário acerca do crescimento e do índice
de aprovação tanto do governo do Presidente Lula,
quanto do governo da Presidente Dilma Rousseff,
pois com o governo do Partido dos Trabalhadores
vemos um Brasil que é credor internacional, ao
invés de ser devedor, um país com classe média
em vez daquele país de miseráveis, um país com
universidades aberta aos pobres, aos negros e aos
índios. Senador Wellington Dias.............................
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador
Wellington Dias.......................................................
Aparte ao senador Antonio Carlos Valadares.
Senador Wellington Dias........................................
Análise dos discursos proferidos a respeito da
superação da miséria no Brasil. Senador Cristovam
Buarque..................................................................
Defesa a respeito da realização de debates
sobre assuntos fundamentais para o país, pois não
vê muita diferença entre as propostas do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) e as do Partido
dos Trabalhadores (PT) com um projeto alternativo
para o Brasil. Senador Cristovam Buarque.............
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues. Senador Cristovam Buarque.......................................
Aparte ao senador Antonio Carlos Valadares.
Senador Cristovam Buarque..................................
Considerações acerca da comemoração dos
10 anos de Governo do Partido dos Trabalhadores.
E nesse tempo que esteve à frente do governo, o
partido teve êxitos, mas também teve falhas. Senador Aloysio Nunes Ferreira.....................................
Análise acerca dos avanços na política do
País, pois se acredita que o Brasil avançou de forma
significativa nos últimos 16 anos. Destaque para o
aperfeiçoamento institucional, o que fez, por exemplo, no campo das finanças. A discussão nesse momento não tem que estar focada em quem fez mais
ou menos pelo País, mas sim em se preocupar em
verificar quais serão os rumos do País daqui para
frente. Senador Armando Monteiro.........................
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Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senador Armando Monteiro....................................
Aparte ao senador Romero Jucá. Senador
Armando Monteiro..................................................
Destaque para os avanços que o governo
do Partido dos Trabalhadores (PT) teve a frente
do Governo Federal, pois hoje somos credores do
Fundo Monetário Internacional, articulamos a política internacional, o País é respeitado, articulamos
e fortalecemos a estrutura do Mercosul, a Petrobas
hoje constrói navios no Brasil, constrói plataformas,
constrói sondas, por isso devemos comemorar, já
que os avanços são significativos. Senador Inácio
Arruda.....................................................................
Comentário a repeito da comemoração dos
dez anos da presença do Partido dos Trabalhadores
(PT) no Governo, pois é preciso falar do constrangimento ao ler os jornais e se deparar com o discurso da Presidente Dilma Rousseff, que disse na
festa de comemoração “Nós não herdamos nada;
tudo nós construímos”, sendo que considero uma
versão exagerada, já que houve uma herança de
alternância de governos, e com isso surgi um esforço
dos brasileiros para se driblar a inflação. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................
Destaque para a fala do senador Aécio Neves
em pronunciamento, o qual comenta a respeito do
novo momento político e econômico que o país vive
no ano de 2013, já que é uma situação diferente da
que se instalou no ano de 2012. Senadora Lúcia
Vânia.......................................................................
Cumprimentos aos organizadores do evento
comemorativo de dez anos de governo democrático e popular, que foi realizado no Estado de São
Paulo. Senador Anibal Diniz...................................
Críticas à declaração da Presidente Dilma
Rousseff em relação à superação da pobreza no
Brasil. As famílias que recebem o auxílio do Programa Bolsa Família estão no mesmo estágio de
pobreza, elas apenas tiveram um alívio com o recebimento desse auxílio. Só vamos superar essa
miséria, quando a escola do mais pobre brasileiro
for tão boa quanto à escola do mais rico brasileiro.
Senador Cristovam Buarque..................................
Reflexão acerca dos dez anos do Partido
dos Trabalhadores no Governo do Brasil. Nos últimos dez anos, na gestão da Presidente Dilma e do
Presidente Lula, implantou-se um novo modelo de
desenvolvimento econômico e social pautado pelo
crescimento do Produto Interno Bruto, com estabilidade de preços e combate à fome a desigualdade
social. Senador Eduardo Suplicy............................
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Relato das conquistas obtidas pela gestão do
Partido dos Trabalhadores (PT) a frente do Governo Federal. É preciso registrar os grandes avanços
obtidos nas políticas de bem-estar e de direitos
humanos, o desenvolvimento econômico e, principalmente, o desafio da inclusão social. Senador
Humberto Costa.....................................................
Aparte ao senador Mário Couto. Senador
Humberto Costa.....................................................
Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senador Humberto Costa.......................................
Aparte ao senador Wellington Dias. Senador
Humberto Costa.....................................................
Registro de comemoração aos 10 anos de
atuação do Partido dos Trabalhadores (PT) à frente do Governo Federal e destaque para os programas realizados pelo partido, como, por exemplo,
a expansão do ensino profissional e tecnológico,
interiorizando a oferta por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), a Lei das Cotas, que garante a devida
presença étnica, racial e social nas universidades
públicas. Senadora Ana Rita...................................
Comentário a respeito das declarações do
ex-presidente Lula no Governo da presidente Dilma
Roussef. Senador Aloysio Nunes Ferreira..............
Críticas ao ex-presidente Lula pelas constantes intromissões no Governo da presidente Dilma
Roussef. O ideal no Brasil seria que um ex-presidente montasse uma instituição e fosse discutir os
problemas do mundo. Senador Pedro Taques........
Congratulações ao senador Humberto da
Costa por ter destacado os avanços do Governo
do Partido dos Trabalhadores nesses dez anos a
frente do Governo Federal. Os avanços citados pelo
senador são na área da educação, com a inclusão
de milhares de jovens de classe baixa na educação
superior e no ensino tecnológico, avanço da expansão das nossas crianças na educação infantil e na
área da saúde. Senadora Ângela Portela...............
Críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT)
pelo fraco desempenho da economia brasileira, que
está associado às baixas taxas de investimentos.
Senador Flexa Ribeiro............................................
Aparte ao senador Armando Monteiro. Senador Flexa Ribeiro.....................................................
GOVERNO MUNICIPAL

519

Comentário a respeito de oferta de cursos
de gestão e planejamento para equipes técnicas
municipais, que o Governo de Pernambuco através
do Instituto de Gestão oferece. Assim o Governo do
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Estado poderá dar assistência às administrações
municipais na elaboração de projetos, na capacitação de quadros técnicos e até na orientação
dos Municípios com o Governo Federal. Senador
Armando Monteiro..................................................

862

HOMENAGEM
Cumprimentos ao Partido dos Trabalhadores
(PT) pela passagem dos 33 anos de fundação do
Partido e pelos dez anos que o Partido está à frente
de um dos principais cargos do Governo Federal, a
Presidência da República, primeiramente com o ex
Presidente Lula e no momento com a Presidente
Dilma. Senadora Vanessa Grazziotin.....................
Comentário acerca do discurso em homenagem a Campanha da Fraternidade, que este no ano
de 2013 teve como tema Fraternidade e Juventude, que é tema da Igreja Católica. Senador Antonio
Carlos Valadares.....................................................
Homenagem ao ex-deputado federal Wildy
Viana, figura ilustre que durante algumas legislaturas
pode estar na Câmara dos Deputados representando o Estado do Acre. Senador Ruben Figueiró......
Comemoração pelos 34 anos de criação da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). A atuação do Procurador do Trabalho
ou da Procuradoria do Trabalho é muito relevante,
porque torna o Poder Público e a Justiça muito mais
presente, muito mais eficaz, principalmente naquelas localidades distantes no interior do nosso País.
Senadora Ana Amélia.............................................
Comemoração pelos 34 anos de existência da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT). A ANPT extrapolou a função de
mera entidade classista a ser uma instância corporativa, plenamente inserida na vida política e social
da Nação brasileira. Suas iniciativas tem promovido
um amplo debate contra as desigualdades sociais,
a discriminação e a exploração do trabalhador. Senador Valdir Raupp.................................................
Comemoração pelos 34 anos de existência da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT). A Associação extrapolou a função de mera
entidade classista a ser uma instância corporativa,
plenamente inserida na vida política e social da Nação brasileira. Suas iniciativas tem promovido um
amplo debate contra as desigualdades sociais, a
discriminação e a exploração do trabalhador. Senador Carlos Eduardo de Azevedo Lima................
Comemoração pelos 34 anos de existência da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT). A Associação extrapolou a função de mera
entidade classista a ser uma instância corporativa,
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plenamente inserida na vida política e social da Nação brasileira. Suas iniciativas tem promovido um
amplo debate contra as desigualdades sociais, a
discriminação e a exploração do trabalhador. Senador Eunício Oliveira............................................
Homenagem ao senador João Faustino Ferreira Neto, o Senador tem tradição no Congresso
Nacional, pois foi Deputado Federal em muitas Legislaturas, exerceu funções importantes no Governo do Ex- Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Foi membro do Conselho Federal de Educação,
secretário de Estado da Educação e ocupou várias
funções em seu Estado. Senador Ruben Figueiró..
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador
Ruben Figueiró.......................................................
Encaminhamento de requerimento interno
de voto de aplauso à revista Proteção, do Grupo
Sinos, pelos 25 anos de serviços prestados de informação e valorização da saúde a segurança do
trabalhador. Senador Paulo Paim...........................
Homenagem aos 65 anos da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), que desempenha
um papel muito relevante perante a sociedade,
sendo que é uma entidade modelo no campo de
ensino, atualização científica, defesa profissional,
qualidade e segurança da anestesiologia. Senador
Eduardo Amorim.....................................................
Comentário a respeito de envio de requerimento de voto de congratulações ao Exm° Sr. Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Senador Mário Couto..................
Homenagem aos 30 anos da Central única
dos Trabalhadores (CUT). A CUT surgiu exigindo,
primeiramente, o fim da Lei de Segurança Nacional,
o fim do regime militar, contra o desemprego, pela
reforma agrária sob o controle dos trabalhadores e
trabalhadoras, liberdade e autonomia sindical, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais,
sem redução salarial. Senador Paulo Paim............
Comemoração pelos 46 anos da Zona Franca
de Manaus, que ao longo desses anos tem estimulado o desenvolvimento da região com viabilidade
econômica e melhoria da qualidade de vida da população local. Senadora Vanessa Grazziotin..........
HOMENAGEM PÓSTUMA
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Homenagem e registro à memória do ex-governador, ex-senador, ex-prefeito Almir Gabriel,
sendo um líder político, um exemplo de homem público para este País, não só para o estado do Pará.
Político que dedicou a sua vida toda a fazer o bem,
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ele cuidou do Estado do Pará por dois mandatos
consecutivos, por oito anos. Senador Flexa Ribeiro...
Manifestação de pesar pela morte do ex-governador Almir Gabriel, o senador contribuiu
muito com a questão social, os direitos sociais na
constituinte do nosso País e da importância que ele
teve para a política brasileira. Senadora Lídice da
Mata........................................................................
Homenagem ao ex-senador Almir Gabriel,
que também foi governador do Pará, prefeito. Almir foi apoio da Ação de Libertação Nacional, na
época era médico cardiologista e provedor de medicamentos, alguns desses medicamentos eram
transportados pela zona de guerrilha. A homenagem é para reconhecer a sua participação decisiva
na luta pela redemocratização do País. Senador
João Capiberibe.....................................................
Homenagem Póstuma pelo falecimento do
jornalista paranaense Mussa José Assis. Solidariedade à família, aos amigos, os nossos sinceros
pêsames, especialmente à Dona Guiomar e aos
seus seis filhos: Francisco, Marcelo, Rodrigo, Érika,
Fernanda e Cláudio. Senador Alvaro Dias..............
Agradecimento aos membros da Casa pela
aprovação do requerimento para a realização de
uma sessão especial em homenagem à memória
do ex-senador e Governador Ronaldo Cunha Lima.
Senador Cássio Cunha Lima..................................
Comentário a respeito da sessão especial que
ocorrerá para homenagear o ex-senador e governador Ronaldo Cunha Lima. Senador José Agripino..
Homenagem póstuma aos jovens que perderam suas vidas no incêndio que ocorreu na Boate
em Santa Maria e destaque para a criação de comissão especial, que apresente propostas simples
e inovadoras com relação à legislação de incêndios
no Brasil. Senadora Ana Amélia.............................

LEGISLAÇÃO PENAL
165

179

268

462

592

592

Debate acerca da redução da maioridade
penal, que é uma necessidade urgente deste País,
para que se possa contribuir com a redução da violência, principalmente no Estado do Espírito Santo,
que infelizmente a violência cresce a cada dia mais.
Senador Magno Malta............................................
Comentário a respeito de pesquisa realizada
no Estado do Paraná, Espírito Santo e no Brasil a
respeito de se reduzir a maioridade penal neste
País. Pois vemos homens já formados que assaltam,
estupram, sequestram e desmoralizam a sociedade e são tratados como crianças. Senador Magno
Malta.......................................................................
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
Defesa da aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 17, que trata da situação dos
Procuradores municipais e tem o objetivo de que
cada Município tenha um Procurador concursado.
Senador Paulo Paim...............................................
Reflexão a cerca da relevância da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para as classes
trabalhadoras, pois antes de se programar esse
recurso, o sistema industrial brasileiro praticamente não havia legislação que amparasse os trabalhadores, franqueando o campo a uma exploração
selvagem. Senador Paulo Paim..............................
Aparte ����������������������������������
à���������������������������������
senadora Vanessa Grazziotin. Senador Paulo Paim...................................................
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628

IMPRENSA
Considerações acerca de esclarecimentos a
respeito de informação de que o Presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão tenha defendido
o processo de censura Senador Wellington Dias...
Registro de artigo do ex-Ministro Paulo Brossar, tendo como título O endividamento das santas
casas, publicado no Jornal Zero Hora, na data de
25 de fevereiro de 2013. Senadora Ana Amélia.....
Votos de aplauso a Revista Proteção pelos
25 anos de serviços prestados de bem informar a
valorização da saúde e a segurança do trabalhador.
Senador Paulo Paim...............................................
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Medida Provisória nº585, de 2012 que dispõe
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União
aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar
as exportações do País..........................................
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Mensagem nº 66 de 2013 informa a Vossas
Excelências que me ausentarei do País, no período
de 21 a 23 de fevereiro de 2013, em viagem oficial
a Malabo, Guiné Equatorial, por ocasião da III Cúpula América do Sul_ África, e a Abuja, República
Federal da Nigéria, em visita Oficial.......................
Mensagem nº12 de 2013 (nº69/2013, na origem) de conformidade com o art.52, inciso III, alínea “f”, da Constituição, combinado com o art.10
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e art 6º
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do Anexo I ao Decreto nº 3.029, de 16 de abril de
1999, submeto à constituição de Vossas Excelências o nome do Senhor IVO BUCARESKY, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), na vaga do Senhor
Agnelo Santos Queiroz Filho..................................
Mensagem���������������������������������
nº13 de 2013 �������������������
(nº70/2013, na origem) de conformidade com o art.52, inciso III, alínea “f”, da Constituição, combinado com o art.11
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, submeto
à apreciação da Vossa Excelência o nome do Senhor JOSÉ GUTMAN para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis(ANP).........................................
Mensagem nº14 de 2013(nº71/2013, na origem) de conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
“f”, da Constituição, combinado com o art.6º da Lei
nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, submeto à apreciação de Vossas Excelências o nome do Senhor
LEANDRO REIA TAVARES para ser reconduzido
ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).................................................

essa história de açular vetos, pois é preciso tramitar
esses vetos que estão parados. Senador Aloysio
Nunes Ferreira........................................................
747

754

758

MULHER
Crítica ao adiamento do julgamento dos nove
integrantes da banda New Hit, que foram acusados
de estupro coletivo de duas fãs dentro do ônibus no
Município de Ruy Barbosa, que fica a 300 quilômetros de Salvador. O fato ocorreu no ano de 2012 e
o Movimento de Mulheres está acompanhando o
caso, pois o julgamento foi transferindo para o mês
de setembro fazendo assim com que a sentença
de possível condenação só aconteça daqui a sete
meses. Senadora Lídece da Mata..........................
Aparte ao senador Magno Malta. Senadora
Lídice da Mata........................................................
Comentário a respeito da incorporação da
Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas e Rodagem do Brasil (Fasderbra) na Campanha de Ativismo Mundial pelo
Fim da Violência Contra a Mulher, tendo em vista
as estatísticas de violência contra a mulher. É uma
frente de parlamentar dos homens em defesa das
mulheres, ou seja, contra a violência em relação
às mulheres, que foi implementado aqui no Rio
Grande do Sul e teve apoio de toda a Assembleia
Legislativa. Senador Paulo Paim............................
ORÇAMENTO
Comentário acerca de uma questão dos vetos e de orçamento, pois é um assunto que se deve
ter cautela. É necessário que possamos para com
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434

294

PARECER
Parecer nº76 de 2013 da Comissão Diretora
que tem redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº580, de 2012, que aprova a Programação
Monetária para o 4º trimestre de 2012...................
Parecer nº77 de 2013 da Comissão Diretora
que tem a redação final do Projeto de Lei do Senado
nº115, de 2007(nº 3.592, de 2012, na Câmara dos
Deputados) que dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de comércio, consolidando a
Ementa nº3 da Câmara dos Deputados, aprovada
pelo Plenário. .........................................................
Parecer nº78 de 2013, que se refere ������
à�����
mensagem nº71, de 2012(nº369/2012, na origem),
pela qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. RICARDO NEIVA TAVARES, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Italiana, e, cumulativamente, junto à República
de San Marino e à República de Malta. Senador
Jarbas Vasconcelos...............................................
Parecer nº79 de 2013 que se refere à mensagem nº101, de 2012 pela qual a Senhora Presidente
da República submete à apreciação do Senador a
indicação do Sr. GEORGES LAMAZIÈRE, Ministro
de Primeira Classe de Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
do Chile. Senador Cyro Miranda.............................
Parecer nº80 de 2013 que se refere à mensagem���������������������������������������������
nº������������������������������������������
67, de 2012 pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. GUSTAVO MARTINS
NOGUEIRA, Conselheiro da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Maláui. Senador Randolfe Rodrigues................
Parecer nº81 de 2013 que se refere à mensagem nº 68, de 2012 (nº366/2012, na origem),
pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
da Srª WANJA CAMPOS DA NÓBREGA, Ministra
da Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixadora do Brasil junto à República
Popular de Bangladesh. Senadora Ana Amélia......
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Parecer nº82 de 2013 que se refere à mensagem nº 72, de 2012(nº370/2012, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
PAULO UCHÔA RIBEIRO FILHO, Conselheiro da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Democrática do Congo.
Senador Luiz Henrique...........................................
Parecer nº 83 de 2013 que se refere à mensagem nº108, de 2012 (nº530/2012), pela qual a
Senhora da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação da Srª MARCELA MARIA NICODEMOS, Ministra de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora
do Brasil junto à República do Quênia e, cumulativamente, junto à República de Ruanda, à República de Uganda e à República do Burundi. Senador
Sérgio Souza..........................................................
Parecer nº84 de 2013 que se refere ������
à�����
mensagem nº 112, de 2012( nº535/2012, na origem),
pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. SANTIAGO IRAZABAL MOURÃO,Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Islâmica do Irã. Senador Anibal Diniz.....................
Parecer nº85 de 2013 que se refere a mensagem nº113, de 2012(536/2012, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado a indicação do Sr. Antonio
Luiz Espinola Salgado, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Turquia. Senador Sérgio
Souza......................................................................

POLÍTICA AGRÁRIA

826
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830

832

617

PODER LEGISLATIVO
Preocupação com as dificuldades que o
Poder Legislativo enfrenta para colocar em pauta e iniciar as votações, pois se trata de vetos e
da espera de uma decisão do supremo. Senador
Magno Malta..........................................................

Cumprimentos e congratulações ao Estado do
Amazonas pelo lançamento do programa estratégico
para a transferência de tecnologia para o setor primário, que é o Pró-Rural, que também é chamado de
Residência Agrária. A iniciativa tem como principal
objetivo a transferência de tecnologia para o interior
do Estado em dez áreas de abrangência, com
foco principalmente na juta e na malva. Senadora
Vanessa Grazziotin.................................................

514

POLÍTICA AGRÍCOLA

PODER JUDICIÁRIO
Denúncia contra o Procurador Reginaldo
Trindade, do Ministério Público Federal no Estado
de Rondônia, pela extração ilegal de madeira e de
extração ilegal de diamante. Senador Ivo Cassol...
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622

Satisfação em participar com o Secretário
Nacional de Política Agrícola de audiência com todo
o segmento de vitivinicultura ou da cadeia produtiva de vitivinicultura do estado do Rio Grande do
Sul e destaque para o problema do contrabando,
pois é necessário maior investimento em pessoal
na Receita Federal, no sistema de aduaneiras dos
controles das fronteiras. Senadora Ana Amélia......
Aparte ao senador João Durval. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Solicitação de prorrogação do Programa de
Vendas em Balcão de milho subsidiado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pois
o povo Nordestino sofre com a seca terrível que se
abateu sobre o Semiárido Brasileiro. Além disso,
extensão do prazo durante o ano todo para a formalização das renegociações e prorrogações das
parcelas de crédito rural vencidas daqueles produtos rurais afetados pela seca. Senadora Lídice da
Mata........................................................................
Aparte ao senador Wellington Dias. Senadora
Lídice da Mata........................................................
Comentário a respeito que vem do campo a
salvação para a economia brasileira, pois o ouro
do Brasil tem sido a soja e o milho. Há um investimento muito alto por parte dos produtores em tecnologia e em recursos de produção para obtenção
de uma safa de qualidade, mas infelizmente, não
há o reconhecimento por parte do Governo, já que
não ocorre a implantação de políticas específicas
para esse setor. Senador Jayme Campos..............
Aparte ao senador Casildo Maldaner. Senador
Jayme Campos.......................................................
Aparte à senadora Ana Amélia. Senador
Jayme Campos......................................................
Comentário a respeito da situação da produção do agronegócio brasileiro, pois a economia
nacional foi salva através em grande parte pela
agricultura e pela agropecuária, que somente no
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ano de 2012 teve o crescimento de 18,2%. Senador
Sérgio Souza..........................................................

636

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
Comentário a respeito da criação da Cooperativa de Crédito do Agreste Alagoano, a autorização para a criação dessa Cooperativa foi dada pelo
Banco do Brasil, por meio do Sistema Financeiro e
Controle de Operação do Crédito Rural. A Cooperativa funcionará como uma instituição financeira
oficialmente autorizada pelo Banco Central, podendo assim oferecer aos associados custo inferior no
fornecimento de empréstimos e créditos. Senador
Fernando Collor......................................................
Considerações acerca das obras que são importantes para a economia do Estado de Rondônia
tendo o apoio do Governo Federal, como a ponte
de integração ligando Porto Velho a Manaus, pela
BR-319; a ponte do Abuña, que liga Rondônia ao
Acre; a ponte binacional, que une as cidades de
Guajará-Mirim, em Rondônia e Guayaramerín, na
Bolívia; construção das usinas de Santo Antonio e
Jirau e expansão da hidrovia do Madeira, que atualmente liga o Porto Velho à cidade de Itacoatiara.
Senador Valdir Raupp.............................................
Aparte ao senador Jorge Viana. Senador
Valdir Raupp...........................................................
Registro de participação em seminários realizado na fronteira do Brasil com a Bolívia, sendo
que o primeiro foi realizado na cidade de Guayaramerín, no país vizinho, o país boliviano e o segundo na cidade de Guajará-Mirim, no Brasil. Nesses
locais foram discutidos diversos assuntos de interesse dos dois países, um dos temas foi um acordo tratado que o Brasil realizou com a Bolívia em
1903, portanto há 110 anos, que seria a saída para
o Atlântico. Senador Valdir Raupp..........................
Preocupação com o aumento da concorrência da produção asiática no mercado do País, que
pode promover um processo, eventualmente, de
desindustrialização e desnacionalização da economia brasileira. Senadora Ana Amélia..................

264

Aparte ao senador Pedro Taques. Senador
Waldemir Moka.......................................................
Considerações acerca da infraestrutura das
estradas do Estado de Rondônia e Roraima, pois
são obras que estão nas mãos de empresas que
participam de processo licitatório e não cumprem
com o seu trabalho. Senador Ivo Cassol................
Comentário a respeito de Projeto de Lei que
tem a intenção de ampliar investimentos de infraestrutura urbana de transportes. A proposta do Projeto
tem o objetivo de alterar a lei que dispõe sobre a
aplicação dos recursos originários da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Senador Antonio Carlos Rodrigues............................
Comentário acerca da necessidade de se discutir a Medida Provisória dos Portos com relação
aos custos de funcionamento dos portos no Brasil.
Senador Romero Jucá............................................
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POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

279
279

Considerações acerca de um dos principais
problemas ambientais do Brasil, que são os resíduos sólidos, pois o volume deles que é gerado
no atual estágio de nosso desenvolvimento econômico e social é imenso e continua a crescer e
uma parcela muito expressiva de resíduos gerados
são descartados de maneira inadequada. Senador
Romero Jucá..........................................................

879

POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA

487

902

POLÍTICA DE TRANSPORTES
Considerações a respeito da suspensão de
quatro voos, com destino para Campo Grande-Brasília e Brasília-Campo Grande pelas empresas
TAM (Linhas Aéreas) e a GOL (Linhas Aéreas Inteligentes). Ofícios encaminhados à TAM e à GOL,
com cópia para a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), pedindo explicações sobre a suspensão.
Senador Waldemir Moka........................................
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42

Críticas em relação à situação política econômica do País, pois o Governo Federal vem divulgando irrealidades a respeito da condição econômica
que o Brasil está passando. É preciso que o Ministro
da Fazenda Guido Mantega possa esclarecer essa
mágica contábil que o Governo adota para mascarar
a realidade Fiscal do País. Senador Alvaro Dias....
Preocupação com a situação política econômica do País, pois de acordo com as estimativas
apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e pelo Banco Central, o País
teve um crescimento entre 1% e 1,64% do Produto
Interno Bruto (PIB). Senador Vital do Regô............
Aparte ao senador Eduardo Braga. Senador
Vital do Rêgo..........................................................
Encaminhamento de votação a respeito de
requerimento nº91, que solicita ao Tribunal de Contas da União informações referentes a Confederações da Indústria, do Comércio, da Agricultura, do
Transporte e Organização das Cooperativas. Mas
de acordo com o 8º antigo da Constituição, inciso
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I, que define autonomia dos entes sindicais que
podem ser alcançados por uma ação do Estado,
as entidades citadas acima não são entidades jurisdicionadas do Tribunal de Conta da União (TCU).
Senador Armando Monteiro....................................
Comentário a repeito de votação do requerimento nº91 que requer informações a respeito de
Confederações, sendo que essas entidades são
mantidas pelas contribuições compulsórias, descontadas sobra a folha de pagamento bruta das
empresas. Senador Ataíde de Oliveira...................
Comentário acerca de obras do derrocamento
do Pedral de Lourenço, que tiveram custo aos cofres
públicos de R$ 1 bilhão. Senador Flexa Ribeiro.....
Críticas à política econômica de curto prazo
adotada pelo Governo Federal. É preciso pensar
na economia do Brasil a longo prazo, pois só assim
teremos mais visibilidade no mercado internacional.
Senador Cristovam Buarque..................................
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767

854

907

POLÍTICA ENERGÉTICA
Considerações a respeito da importância do
Biocombustível no Brasil, sendo uma das principais
fontes de substituição aos fosseis, cuja capacidade
de produção e uso no Brasil é destaque no mundo,
afinal, desde a década de 70, o Brasil vem trabalhando através do extinto Pró-Álcool, substituindo o
uso de gasolina pelo álcool etílico. Senador Sérgio
Souza......................................................................
Reflexão a respeito da possibilidade da produção de energia solar e dos benefícios que essa
nova indústria poderia trazer para o sofrido povo
que habita o semiárido brasileiro. O Governo Federal deve dar muita importância para a implantação
de usinas geradoras de energia solar no semiárido
nordestino. Senador João Durval...........................
Aparte a senadora Ana Amélia. Senador João
Durval.....................................................................
Comentário a respeito da defesa da viabilização
da implantação de gasoduto com sangramento para
a região de Campo Grande, estendendo para Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, pela Petrobrás, pois
todo o gás de cozinha que é utilizado é proveniente
da Argentina. Senador Ruben Figueiró.....................
Aparte a senadora Vanessa Grazziotin. Senador Ruben Figueiró.............................................
Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador
Ruben Figueiró......................................................
Comentário a respeito dos preços dos combustíveis no Estado de Roraima, pois tem gerado
vários problemas para a população, como, por exemplo, o contrabando de gasolina e óleo diesel pela
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fronteira com a Venezuela. Por isso, é necessário
que se faça um apelo ao Governo Federal, para que
se legalize a importação do petróleo venezuelano
para Roraima. Senador Sodré Santoro...................
Incentivo às fontes alternativas de energia
renováveis, em especial, a energia eólica, pois
apresenta inúmeras vantagens econômicas e ecológicas, sendo que é inesgotável, é uma das fontes
mais promissoras de energia e, além disso, causa
um dos menos impactos ambientais, pois não utiliza
água, não emite gases poluentes e nem resíduos.
Senador Garibaldi Alves.........................................
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745

POLÍTICA EXTERNA
Destaque para as conquistas sociais e políticas alcançadas por Cuba durante a Revolução. A
Revolução em Cuba foi muito importante, porque
10 anos depois desse acontecido, o país conseguiu
reduzir os níveis a mortalidade infantil e o se livrar
do analfabetismo. Senador Randolfe Rodrigues.....
Aparte a senadora Ana Amélia. Senador
Randolfe Rodrigues...............................................
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POLÍTICA INDUSTRIAL

43

423
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Comunicado a respeito dos 46 anos do Projeto Zona Franca de Manaus, que tem impacto na
Amazônia e no Amazonas de forma diferenciada.
A empresa Lenovo, indústria que sucedeu a International Business Machines (IBM) em notebooks,
apresenta um projeto de tablet para ser fabricado
na Zona Franca de Manaus, na cidade de Manaus.
Senador Eduardo Braga.........................................

849

POLÍTICA INTERNACIONAL
Considerações a respeito da reunião da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, com autoridades diplomáticas brasileiras tendo como objetivo
tratar sobre a situação de pessoas que por algum
motivo têm que viver na Bolívia. É necessário que
as autoridades diplomáticas brasileiras exijam das
autoridades bolivianas o cumprimento dos acordos
bilatérias, no que diz respeito ao acolhimento e à
facilitação da documentação dos brasileiros que
estão naquele país. Senador Anibal Diniz..............
Manifestação a respeito da violência dentro
da Venezuela, que vitimou o empresário “Dinho Veículos”. Fato que abateu os moradores do Estado
de Roraima, pois têm ocorrido muitos assaltos e
violência na Venezuela, principalmente com turistas
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roraimenses, amazonenses e brasileiros que transitam pelas estradas desse país, com direção as
Ilhas de Margarita. Senador Armando Monteiro.....
Comentário acerca da impressão sobre os três
dias de dialogo com a blogueira Yoani Sánchez no
Brasil��������������������������������������������
, pois a sua tranquilidade, sensatez das observações e a forma nunca ofensiva de suas palavras impressionou a todos. A blogueira defendeu o
fim do bloqueio dos Estados Unidos com respeito
a Cuba, assim como o fechamento da prisão de
Guantânamo. Senador Eduardo Suplicy................
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues. Senador Eduardo Suplicy............................................
Destaque para a instalação da 8ª legislatura pela Assembleia Nacional do Poder Popular de
Cuba. A principal tarefa da Assembleia Nacional
é de impulsionar as mudanças políticas, sociais e
econômicas daquele País. A nova Assembleia é a
demonstração clara de uma nova geração política
que vem surgindo na ilha, para fortalecer e avançar
nas mudanças operadas atualmente naquele país.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Apelo ao Governo brasileiro, para que obtenha salvo conduto favorável ao senador boliviano
Roger Pinto Molina, que está exilado na Embaixada
Brasileira, em La Paz. Senador Alvaro Dias...........
Aparte ao senador Eduardo Suplicy. Senador
Alvaro Dias.............................................................

517

de reajuste de 15,8% no salário dos policiais militares dos extintos Territórios do Amapá, de Rondônia
e de Roraima e, além dos Territórios, aos servidores
do Banco Central e aos auditores fiscais do Trabalho. Senadora Angela Portela. ...............................
Comentário a respeito de apresentação de
requerimento abrindo mão do décimo quarto e décimo quinto salário, por considerar não ser justo, já
que na maioria dos trabalhadores brasileiros não
tem esse benefício. Senadora Ana Rita..................
Comentário pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário. Senador
Randolfe Rodrigues................................................
Comentário pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário. Senador
Inácio Arruda..........................................................
Comentário pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Comentário pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário. Senador
Sérgio Souza..........................................................
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POLÍTICA SOCIAL

104

296
299

474

POLÍTICA PARTIDÁRIA
Crítica ao Partido dos Trabalhadores (PT) por
manter em seu quadro de filiados os condenados
em última instância pela Corte Suprema. Senador
Cyro Miranda..........................................................
Comentário a respeito do Partido dos Trabalhadores (PT), pois um dos princípios do partido
é pela construção do socialismo, de uma sociedade mais justa e com maior igualdade de direito
à cidadania para toda a população brasileira, com
democracia, liberdade, liberdade com imprensa, liberdade de organização e liberdade da existência
dos partidos políticos. Senador Eduardo Suplicy....
Críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT),
pois o partido constitucionalizou a corrupção no
Brasil, para aqueles que defendem o Governo é
porque querem ementas parlamentares ou cargos
públicos. Senador Mário Couto...............................
POLÍTICA SALARIAL
Considerações acerca da comemoração pelo
encaminhamento do Projeto de Lei nº55, que conce-
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593

Cumprimentos a Presidente Dilma Rousseff
pela decisão de aumentar o benefício do Programa
Bolsa Família para pessoas em condição de extrema
pobreza, tendo como objetivo a complementação da
renda passada mensalmente Bolsa Família para 2,5
milhões de pessoas que já eram beneficiadas pelo
programa, mas ainda continuavam extremamente
pobres. Senador Anibal Diniz.................................
Considerações acerca da importante função
social e transformadora que a CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil) vem realizando através das campanhas de fraternidade, ao longo de
50 anos de existência desse trabalho. A Campanha
da Fraternidade tem como princípio básico aliar a
evangelização a diversos temas sociais, como o
meio ambiente, saúde, alimentação. Senador Paulo
Davim......................................................................
Satisfação com a ampliação do programa
Brasil sem Miséria, implantados pelo Presidente
Lula e ampliado pela Presidente Dilma Rousseff.
A partir do mês de março do ano de 2013, todas
as famílias cadastradas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo vão receber um
complemento de renda até atingir o valor mínimo de
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R$ 70,00 por pessoa. O programa é uma garantia
de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços
públicos. Senadora Angela Portela.........................
Comentário a respeito da divulgação de dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que apresentou informações
acerca do censo populacional e pode-se concluir
que o estudo aponta melhorias generalizadas nos
padrões de vida da população brasileiras nos últimos dez anos, mas ainda existem desigualdades
de gênero e raça. Senador Paulo Paim..................
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Projeto de Decreto Legislativo nº28 de 2013
que Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federativa da Sérvia sobre a Isenção de
Vistos para seus Respectivos Nacionais, assinado
em Belgrado, em 20 de junho de 2010...................
Projeto de Decreto Legislativo nº29 de 2013
que Aprova o texto da Decisão CMC Nº 8/11 “Contribuições para o Orçamento do Instituto Social
do Mercosul”, aprovada em Assunção, em 28 de
junho de 2011.

877

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

434

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Considerações acerca do aumento da arrecadação da previdência privada no Brasil. A arrecadação totalizou R$ 70,4 bilhões, aumento de
quase 32% em relação ao ano anterior. Esse número revela uma nova tendência que combina com
o aquecimento do mercado de trabalho, a elevação
da renda e uma preocupação do trabalhador com a
sua segurança futura. Senador Casildo Maldaner..
Aparte senador Paulo Paim. Senador Casildo
Maldaner.................................................................
Comentário a respeito da decisão do Plenário
do Supremo Tribunal Federal sobre a tese de possibilidade de o segurado do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) ter direito de eleger, como fundamento do direito adquirido, benefício mais vantajoso, desde que ele tenha preenchido todos os
requisitos mínimos para a chamada aposentação.
Senador Paulo Paim...............................................
Satisfação com a decisão do Supremo Tribunal Federal em realizar a revisão do benefício dos
aposentados, pois o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) não permitia esse tipo de recurso, porque alegava que não havia uma norma legal, mas
agora já existe tal norma. Senador Paulo Paim......

Registro de carta de aposentado do Aerus
da cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina, de Carlos Edmundo Matzenbacher, que faz um
apelo dirigido ao Poder Judiciário da parte desse
aposentado, para que ocorra um ato público definitivo e marcante. Senador Alvaro Dias..................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

POLÍTICA TRABALHISTA
Congratulações pela aprovação do projeto que
regulamenta o exercício do exercício do comerciário,
definindo jornada de trabalho, de 8 horas diárias,
que o piso salarial será definido em convenção coletiva. Senador Romero Jucá..................................
Comentário acerca do Congresso Federativo Interestadual Sindical da Federação Sindical
dos Servidores do Departamento de Estradas e
Rodagens. Os sindicatos apresentaram propostas
a respeito de melhorias nas nossas rodovias, para
que se possa reduzir o número de acidentes no
trânsito. Senador Paulo Paim..................................

Pág.

32
33

Projeto de Lei de Conversão nº1 de 2013 que
Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
quanto à contribuição previdenciária de empresas
dos setores industriais e de serviços; permite depreciação de bens de capital para apuração do Imposto
de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo
ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria
de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 de
março de 2012, quanto à abrangência do Regime
Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera
a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS na comercialização da laranja; reduz o
Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo
de transporte de carga; altera as Leis nºs 12.715,
de 17 de setembro de 2012, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 10.925, de 23 de julho de 2004,
e 9.718, de 27 de novembro de 1998; e dá outras
providências............................................................
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Projeto de Lei do Senado nº43 de 2013 que
altera a lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008(Lei
Geral do Turismo), para limitar a multa no caso de
resilição ou alteração do cotrato de hospedagem.
Senadora Ana Amélia.............................................
Projeto de Lei do Senado nº44 de 2013 que
altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, para modificar a vedação prevista no art.42 na execução
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do orçamento do último exercício do mandato de
prefeito municipal. Senador Walter Pinheiro...........
Projeto de Lei do Senado nº45 de 2013 que
altera o art. 268 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para incluir a realização de visita a hospital público
no conteúdo programático do curso de reciclagem.
Senador Walter Pinheiro. .......................................
Projeto de Lei do Senado nº46 de 2013 que
altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para determinar a instalação nos aeroportos
públicos de sistema de vídeo destinado ao monitoramento da colocação de bagagens dos passageiros nas esteiras de restituição. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Projeto de Lei do Senado nº47 de 2013 que
acrescenta § 4º ao art. 457 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1° de maio de 1943, para tornar obrigatório o pagamento de comissão de pelo menos
4% (quatro por cento) sobre o valor das vendas
efetivadas pelo empregado de empresa comercial.
Senador Ruben Figueiró.........................................
Projeto de Lei do Senado nº48 de 2013 que
Vincula a vigência dos incentivos fiscais relativos
à Amazônia Ocidental e às Áreas de Livre Comércio ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus. Senador José Sarney...................................
Projeto de Lei do Senado nº49 de 2013 que
altera a Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, para ampliar o prazo de concessão
dos benefícios fiscais do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) relativamente a empreendimentos na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Senador José Sarney.......................
Projeto de Lei do Senado nº 50 de 2013 que
altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006,
que regulamenta a comercialização de alimentos
para lactentes e crianças de primeira infância e
também a de produtos de puericultura correlatos,
para aumentar a segurança de produtos de puericultura e para vedar a produção, a importação,
a distribuição e a doação de andador infantil. Senador Paulo Davim.................................................
Projeto de Lei do Senado nº51 de 2013 que
altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de defi-
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ciência física, para incluir os automóveis utilitários
no rol de veículos isentos. Senador Lobão Filho....
Projeto de Lei do Senado nº52 de 2013 que
dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das Agências Reguladoras, acresce e altera
dispositivos das Leis nº 9.472, de 16 de julho de
1997, nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 9.984, de 17 de julho de 2000, nº
9.986, de 18 de julho de 2000, e nº 10.233, de 5 de
junho de 2001, nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997,
da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001, e dá outras providências. Senador Eunício
Oliveira....................................................................
Projeto de Lei do Senado nº53 de 2013 que
dispõe sobre normas de segurança essenciais ao
funcionamento de boates, casas de show e similares, e define requisitos a serem observados para
concessão de alvará a esses estabelecimentos.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Projeto de Lei do Senado nº54 de 2013 que
altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972,
para dispor sobre o contrato de experiência. Senador Eduardo Amorim..............................................
Projeto de Lei do Senado nº55 de 2013
que Acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Lei
nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, para
tipificar como crime contra a economia popular a venda casada de produtos e/ou serviços,
e dá outras providências. Senadora Vanessa
Grazziotin..............................................................
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505

646

Projeto de Resolução do Senado nº7 de 2013
que institui a Medalha Ulysses Guimarães a ser
conferido pelo Senado Federal na ocasião do transcurso dos 25 anos da promulgação da Constituição
Federal de 1988. Senador Vital Rêgo.....................
Projeto de Resolução do Senado nº8 de 2013
que altera o art. 291 do Regimento Interno do Senado para determinar que as votações secretas no
Senado Federal só ocorrerão nos casos previstos
na Constituição. Senador Pedro Taques.................
Projeto de Resolução do Senado nº9 de 2013
que institui as sessões de debates temáticos no
Senado Federal. ....................................................
Projeto de Resolução do Senado nº10 de 2013
que Altera o Regimento Interno do Senado Federal
para dispor sobre o comparecimento dos dirigentes
das agências reguladoras ao Senado Federal, em
periodicidade anual. ...............................................
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nº 3 de
2013 que altera a Constituição para determinar
novo procedimento de composição do Supremo
Tribunal Federal e altera a idade de aposentadoria
compulsória. Senador Fernando Collor..................
Proposta de Emenda à Constituição nº4 de
2013 que altera o art. 66 da Constituição para determinar o sobrestamento do exame de proposições
pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal e
pela Câmara dos Deputados, no caso de mora legislativa no exame de vetos presidenciais. Senador
Ruben Figueiró.......................................................

Registro de pronunciamento do Bispo Oeiras,
Dom Juarez Sousa a respeito da criação da Diocese
de Oeiras, que foi criada em 1944. Senador João
Vicente Claudino.....................................................
REQUERIMENTO

715

306
307

REGIMENTO INTERNO
Registro da presença nesta Casa do Vereador
Osvaldo Maturano, do Município de Vila Velha, no
Estado do Espírito Santo. Vila Velha é um município muito pujante, o maior Município do Estado do
Espírito Santo. Osvaldo Maturano é empresário e
elegeu-se Vereador no ano de 2013, é militante da
vida humana, um sujeito cristão, de família. Senador Magno Malta. ...................................................

179

RELIGIÃO
Comentário acerca da iniciativa da Igreja Católica no campo de suas relações com a sociedade,
com a Campanha da Fraternidade de 2013, que
tem como tema desse ano “Fraternidade e Juventude”. A Campanha é extremamente oportuna em
um país cujos desequilíbrios econômicos, morais
e sociais afetam principalmente o jovem. Senador
Antonio Carlos Valadares. .....................................
Comentário a respeito da sucessão do Papa
Bento XVI sendo um momento propício para mudanças profundas na política e na religião. Senador
Pedro Simon...........................................................

872

03

REFORMA POLÍTICA
Retomada de discussão sobre a reforma política tendo o objetivo de se atualizar a ordem jurídica
vigente e reflexão acerca de se ampliar a participação da população na democracia brasileira, pois
a democracia não é um caminho em que se deve
buscar as liberdades individuais e públicas, porque
a liberdade é requisito para que se possa praticar
a democracia. Senador João Costa........................
Aparte a senadora Ana Amélia. Senador João
Costa......................................................................
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Requerimento nº 66 de 2013 que nos termos
do art71, inciso VII, da Constituição Federal requer
que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal
de Contas da União, a seguinte informação: Se os
atos de gestão da Superintendência Estadual da
Funasa (Fundação Nacional da Saúde) no Estado
do Piauí, executados no período compreendido entre
agosto de 2007 a novembro de 2012 foram objeto
de ressalva pela auditoria do Tribunal de Contas da
União. Senador João Vicente Claudino..................
Requerimento nº67 de 2013 que nos termos
do artigo 218, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal requer a apresentação de voto de
pesar aos familiares de Fernando Lyra, falecido no
dia 14 de fevereiro de 2013. Senador Humberto
Costa......................................................................
Requerimento nº68 de 2013 que requer nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata do Voto de Congratulações e Aplausos, a GRES Unidos de Vila
Isabel, que venceu o carnaval do Rio de Janeiro,
na Apoteose da capital bem como seja encaminhado o referido voto ao Presidente da Vila Isabel,
senhor Wilson Alves e ao compositor Martinho da
Vila, no seguinte endereço: Quadra: Boulevard 28
de Setembro n.382 CEP: 20551-031 Vila Isabel Rio
de Janeiro/RJ. Senadora Vanessa Grazziotin.........
Requerimento nº69 de 2013 que requer nos
termos do artigo 22 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata do Voto de Congratulações e Aplausos, ao arquiteto Severiano
Mario Porto, criador da arquitetura da Amazônia,
que completa 85 anos, no dia 19 de Fevereiro bem
como seja encaminhado o referido voto no seguinte
endereço: Rua General Pereira da Silva, 47, Apto.
1101 Bairro Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, CEP
24220.030. Senadora Vanessa Grazziotin..............
Requerimento nº70 de 2013 que requer nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Congratulações e Aplausos, a Mocidade Independente
de Aparecida, que venceu o Carnaval de Manaus
de 2013 bem como seja encaminhado o referido
voto ao Presidente da Agremiação, Senhor Luiz
Pacheco, no seguinte endereço: Rua Ramos Fer-
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reira, 102-Aparecida CEP: 69010-120 Manaus / AM.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Requerimento nº71 de 2013 que requer nos
termos do artigo 218 e 221 do Regimento Interno do
Senado Federal, a inserção de Voto de Pesar pelo
falecimento da criança, Eduarda Beatriz Fartolino e
Lima bem como seja encaminhada o referido Voto
aos seus pais: Willian de Lima e Elizabeth Serra
Fartolino de Lima, familiares e amigos no endereço: CESC- Centro Educacional Sandra Cavalcante
Rua: U Quadra 15 N Conjunto Renato Souza Pinto
II- Cidade Nova. Senadora Vanessa Grazziotin......
Requerimento nº 72 de 2013 que requer nos
termos do inciso IIdo art.312 do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para a votação em
separado do art7º do Projeto de Lei de Conversão
nº28, de 2012 proveniente da Medida Provisória
nº585, de 23 de outubro de 2012. Senador Randolfe
Rodrigues...............................................................
Requerimento nº 73 de 2013 que nos termos
do art.50, § 2º da Constituição Federal combina
com o art.215, I, “a” e com art.216 do Regimento
Interno do Senado Federal requer que seja solicitado ao Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação
Civil da Presidente da República - SAC/PR as
seguintes informações sobre a administração, fiscalização e controle de tráfego aéreo no Aeroclube de Flores – SWFN em Manaus/AM. Senadora
Vanessa Graziotin..................................................
Requerimento nº 74 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado de
Minas e Energia, no âmbito da Agência Nacional
do Petróleo e da empresa pública Petrobrás, informações acerca da oferta pública de poços de petróleo e gás natural, em terra firme, no Estado do
Amazonas. Senadora Vanessa Graziotin................
Requerimento nº 75 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre a situação de municípios
do Estado do Amazonas que têm suas contas julgadas irregulares junto ao Cadastro Único de Convênios da Secretaria do Tesouro Nacional. Senadora
Vanessa Grazziotin.................................................
Requerimento nº76, de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado de Mi-
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nas e Energia informações acerca da implementação de pequenas usinas elétricas alimentadas por
energia solar destinadas às regiões menores e de
difícil acesso do Estado do Amazonas. Senadora
Vanessa Grazziotin.................................................
Requerimento nº77 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado dos
Transportes, no âmbito do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, informações
acerca da possível construção de uma rodovia federal - a BR-080. Senadora Vanessa Grazziotin....
Requerimento nº78 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam
solicitadas ao Ministro de Estado dos Transportes
informações acerca da fiscalização de embarcações
irregulares que trafegam nos rios da Amazônia. Senadora Vanessa Grazziotin.....................................
Requerimento nº79 de 2013 que requer, nos
termos dos artigos 13 e 40 do Regimento Interno
do Senado Federal c/c art.14, § 2° da Resolução
n° 1, de 2011-CN, licença dos trabalhos da Casa,
de 5 a 7 de março de 2013, com o fim de participar, na qualidade de Presidente da Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Seminário
no Parlamento Sueco, em comemoração ao Dia da
América Latina, a realizar-se em 6 de março, em
Estocolmo, na Suécia. Comunica, ainda, a ausência do País entre os dias 3 e 10 de março de 2013.
Senador Roberto Requião......................................
Requerimento nº80 de 2013 que requer nos
termos do artigo 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial do
Senado, no dia 22 de abril de 2013, destinada a
homenagear os 70 anos da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT. Senador Paulo Paim.................
Requerimento nº81 de 2013 que requer nos
termos do disposto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, informações sobre o pedido de registro sindical objeto
do processo nº 46206.002980/2009-16. Senador
Walter Pinheiro.......................................................
Requerimento nº82 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado VOTO DE SOLIDARIEDADE ao povo venezuelano, pelo pronto
restabelecimento do Presidente Hugo Chávez, bem
com seja encaminhado o referido Voto ao Senhor
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embaixador Maximien Arvelaiz. Senadora Vanessa
Grazziotin. ..............................................................
Requerimento nº83 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovação de Voto de Aplauso ao
povo cubano pelo transcurso, no dia 28 de janeiro
de 2013, dos 160 anos de nascimento do herói nacional José Martí. Senadora Vanessa Grazziotin...
Requerimento nº84 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado
Federal, a inserção em ata de Voto de Congratulações e Aplausos ao Partido dos Trabalhadores,
pelos seus 33 anos de fundação. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Requerimento nº85 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal seja encaminhado voto de congratulações à Companhia Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica - CEEE, do Rio Grande do Sul,
pelo transcurso dos 70 anos de sua fundação, que
ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2013. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Requerimento nº86 de 2013 que requer nos
termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento do jornalista
paranaense Mussa José Assis, ocorrido na tarde
de 24 de fevereiro de 2013 em Curitiba. Senador
Alvaro Dias.............................................................
Requerimento nº87 de 2013 que requer nos
termos do que dispõe o art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial do Senado Federal, no dia 13 de setembro
de 2013, destinada a celebrar os 70 anos de criação
do Território Federal do Amapá. Senador Randolfe
Rodrigues...............................................................
Requerimento nº88 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Aplauso
à revista Proteção, do Grupo Sinos, pelos seus 25
anos de fundação. Senador Paulo Paim.................
Requerimento nº89 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º, c/c o art. 49, inciso X, e art.
74, inciso IV, todos da Constituição Federal; c/c art.
216, I e II, do Regimento Interno do Senado Federal;
c/c os arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001,
ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, informações atinentes ao Sistema de
Controle Interno da União. Senador Aécio Neves..
Requerimento nº 90 de 2013 que requer, nos
termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e atendendo aos arts. 215, inciso I, e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
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solicitados ao Senhor Presidente do Banco Central
do Brasil esclarecimentos acerca dos depósitos das
contribuições parafiscais que suportam as atividades das entidades que fazem parte do Sistema S.
Senador Ataídes Oliveira........................................
Requerimento nº91 de 2013 que requer, nos
termos do art. 71, incisos IV e VII da Constituição Federal e dos arts. 215 e 216, I, do Regimento Interno do
Senado Federal, que sejam solicitadas informações
ao Tribunal de Contas da União referentes à Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação
Nacional do Comércio (CNC), Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Confederação Nacional do
Transporte (CNT) e Organização das Cooperativas
Brasileiras. Senador Ataídes Oliveira.......................
Requerimento nº92 de 2013 que requer urgência, nos termos do art.336, inciso II, do Regimento
Interno, para o Projeto de Resolução do Senado
nº9, de 2013, que institui as sessões de debates
temáticos do Senado Federal.................................
Requerimento nº 93, de 2013 que requer urgência para o Projeto de Resolução nº 27, de 2011,
nos termos do art.336, inciso II do RISF. ...............
Requerimento nº 94 de 2013 que requer a
retirada, em caráter definitivo, do Requerimento
(RQS), nº48 de 2013, que requer “o comparecimento do Ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, para prestar os
devidos esclarecimentos acerca da presença de
agentes cubanos designador para acompanhar os
passos do Srª Yoani Sánchez no Brasil, bem como
a participação de servidores do governo brasileiro
no referido esquema”. Senador Álvaro Dias...........
Requerimento nº 95 de 2013 que requer a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento (RQS),
Nº49 DE 2013, que requer “o comparecimento do
Secretário Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para prestar esclarecimentos acerca
da presença de agentes cubanos designados para
acompanhar os passos da Srª Yoani Sánchez no
Brasil, bem como a participação de servidores do
governo brasileiro no referido esquema.” Senador
Álvaro Dias.............................................................
Requerimento nº 96, de 2013 que requer a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento (RQS),
nº28 de 2013, que requer “o comparecimento do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, para prestar esclarecimentos
acerca da presença do embaixador da Venezuela
no Brasil no Evento em favor de correligionários do
Partido dos Trabalhadores condenados pelo Supremo Tribunal Federal”. Senador Álvaro Dias............
Requerimento nº97 de 2013 que requer, nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Se-
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nado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso ao novo arcebispo da arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Requerimento nº98 de 2013 que requer, nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso à diarista Fernanda da Silva
Piro, uma das campeãs do 6º Open Compensa de
Jiu-Jitsu. Senadora Vanessa Grazziotin.................
Requerimento nº99 de 2013 que requer, nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso ao Programa Ronda nos Bairros,
que está completando 1 ano. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Requerimento nº100 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado
Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso ao município de Ipixuna (AM) pelo
seu aniversário. Senadora Vanessa Grazziotin.....
Requerimento nº101 de 2013 que requer,
nos termos do artigo 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
congratulações e aplauso ao lançamento do projeto
“Residência Agrária” (PRO-RURAL), no dia 26 de
fevereiro de 2013, no Estado do Amazonas. Senadora Vanessa Grazziotin.........................................
Requerimento nº102 de 2013 que requer,
nos termos do art. 222, Regimento Interno do Senado Federal, voto de congratulações ao Ministro
Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal
Federal por contribuir para a moralização do Brasil.
Senador Mário Couto..............................................
Requerimento nº103 de 2013 que requer urgência, nos termos do art.336, inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução do Senado
nº10, de 2013, que “altera o Regimento Interno do
Senado Federal para dispor sobre o comparecimento dos dirigentes das agências reguladoras ao
Senado Federal, e dá outras providências”............
Requerimento nº104 de 2013 que nos termos
do art. 315, combinado com o inciso III, do art. 279,
do Regimento Interno do Senado Federal, requer
adiamento da votação para o Requerimento nº 91,
de 2013, de autoria do Senador Ataídes Oliveira,
a fim de ser apreciado dentro de trinta dias úteis.
Senador Armando Monteiro....................................
Requerimento nº105, de 2013, que requer,
nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 145 e seguintes do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja
criada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
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composta de 11 (onze) membros titulares e de 6
(seis) suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária, destinada a, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, com limite de despesa fixado
em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
apurar e analisar fatos e gravíssimas violações do
direito humano à saúde, causadas por erros dos
dirigentes, médicos e demais profissionais de hospitais públicos e privados - resultando em lesões
físicas e causando vítimas fatais. Senador Magno
Malta.......................................................................
Requerimento nº106 de 2013 que requer,
nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos
da Casa para participar, como representante do
Senado Federal, da feira “ITB BERLIM 2013”, a
realizar-se em Berlim, Alemanha, no período de 7
a 11 de março de 2013, e comunica, nos termos
do art. 39, inciso I, do referido Regimento, que se
ausentará do País nesse período. Senadora Lídice
da Mata...................................................................
Requerimento nº107 de 2013 que requer nos
termos do art.40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausência dos trabalhos
da Casa, no dia 27 de fevereiro de 2013, a fim
de desempenhar missão oficial de representação
do Senado Federal no 14º Encontro Nacional do
MORHAN - Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, na cidade do Rio
de Janeiro. Senador Jorge Viana............................
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Cumprimentos ao Governo do Distrito Federal
pelo pioneirismo e pela iniciativa preventiva sobre
a campanha de vacinação de aproximadamente
64 mil adolescentes, que tem entre 11 e 13 anos
de idade e que estão na rede pública e privada de
ensino do Distrito Federal. A vacinação é para combater o vírus Papiloma Vírus Humano (HPV), principal agente causador do câncer de colo de útero.
Senadora Vanessa Grazziontin..............................
Comentário acerca da situação dos hospitais
e especialmente das Santas Casas de Misericórdia
e dos hospitais filantrópicos, pois essas instituições
exercem um papel muito importante na preservação
da saúde. Essas instituições estão até fechando as
portas, por falta de recursos, e, sobretudo pela lentidão dos repasses do Governo Federal. Destaque
para a necessidade de reajuste da tabela de pagamento do Sistema Único de Saúde (SUS), pois é o
caminho para se evitar um quadro crítico da saúde
pública brasileira. Senadora Ana Amélia................
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Aparte ao senador Vital do Rêgo. Senadora
Ana Amélia.............................................................
Comentário a respeito da decisão do Ministério da Saúde com relação à criação de rede de
atenção para os pacientes crônicos, pois de acordo
com a Organização Mundial de Saúde, as doenças
crônicas constituem um dos grandes desafios da
saúde pública. Senador Paulo Davim.....................
Comentário acerca da crise que as Santas
Casas de Misericórdia estão enfrentando, sendo
que a única solução para não ocorrer o fechamento
dessas casas é que ocorra um reajuste na tabela
do Sistema Único de Saúde (SUS) Senador Aloysio
Nunes Ferreira........................................................
Defesa a respeito dos dez anos de governo
do Partido dos Trabalhadores (PT) e destaque para
os avanços obtidos na política da saúde, no desenvolvimento do Sistema único de Saúde (SUS), na
ampliação da esperança de vida, nos recordes na
realização de transplantes, nos avanços na assistência obstétrica e entre outros programas instalados por esse governo. Senador Humberto Costa...
Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senador Humberto Costa.......................................
Críticas ao sistema de saúde���������������
pública ������
do Estado de Alagoas, pois os problemas se estendem
desde a deterioração e carência das unidades, leitos,
equipamentos, condições de trabalho, as remunerações e a insuficiência de profissionais de saúde
e o desequilíbrio da distribuição pelos Municípios
do Estado. Senador Fernando Collor......................
Comentário e congratulações acerca de seminário promovido pelo deputado Romário acerca
do Dia Mundial de Doenças Raras, graças a essa
iniciativa é que se começou desde o ano de 2012
a pensar e a tratar, pois a partir de um mapa foi
definido as formas de tratamento precoce para as
crianças e, sobretudo, qualidade de vida para os
portadores dessas doenças raras. Senadora Ana
Amélia.....................................................................
Comentário acerca de projetos apresentados
a Casa sobre as doenças raras como o Projeto de
Lei do Senado nº159 que institui o último dia do
mês de fevereiro como o Dia Nacional de Doenças Raras, o Projeto de Leinº711 que institui Política Nacional aos Direitos da Pessoa com Doença
Rara e o Projeto de Lei do Senado nº 231 que cria
Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras
e Negligenciadas. Senador Eduardo Suplicy..........
Comentário acerca de medidas provisórias
apresentadas a respeito da hanseníase, uma dela
é a Lei nº 11.520, de 2007 que dispõe sobre a concessão e pensão especial às pessoas atingidas pela
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hanseníase, que foram submetidas ao isolamento
e internação compulsória. Senador Jorge Viana....
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Comentário acerca da preocupação com os
últimos acidentes envolvendo fogos de artifício em
locais não apropriados para o uso desses foguetes,
pois o uso indevido causou muitos estragos nos últimos meses. Em Santa Maria, no Rio Grande do
Sul o sonho de 240 jovens foi destruído, por causa
desse artifício, também causou a morte do jovem de
14 anos que estava no estádio Oruro, no altiplano
boliviano. Senadora Ana Amélia.............................
Comentário a respeito da necessidade de
se aprovar a ementa constitucional que institui,
no âmbito da União Federal, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Segurança Pública. O fundo
garantirá fontes de financiamento para a segurança
pública, com recursos advindos da parcela de arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) das indústrias produtoras de armamentos
e material bélico. Senador João Capiberibe...........
Comentário sobre projeto de lei que reforça
as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e possui outros condicionantes
para que as casas de espetáculo funcionem como, a
necessidade de haver sistema de proteção de descarga atmosférica, ou seja, para-raios, dispositivo
de alarme sonoro para incêndios. E aos recintos
que descumprirem essas e outras normas estabelecidas haverá cassação do alvará imediatamente.
Senador Romero Jucá............................................
Comentário a acerca da necessidade se promover políticas públicas de segurança consistente,
que envolva um projeto sofisticado e profundo de
integração institucional e intersetorial e gestão de
informação. Senador Pedro Taques........................
Aparte ao senador João Capiberibe. Senador
Pedro Taques..........................................................
Aparte ao senador Eduardo Suplicy. Senador
Pedro Taques..........................................................
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850

Considerações e elogios acerca do trabalho
dos consultores desta Casa, pois são profissionais
com muita capacidade técnica e intelectual. Os consultores participam de muitas ações dessa Casa,
sendo nas discussões de Projetos ou nos debates
dos temas discutidos aqui no Senado Federal, por
isso muito relevante o trabalho da pesquisa, de
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elaboração realizada pelos consultores do Senado.
Senador Paulo Paim...............................................
Votação da Medida Provisória nº585 de 2012.
Senador José Agripino...........................................
Comentário acerca da votação da Medida
Provisória nº585 de 2012. Senador Gim Argelo.....
Solicitação para que se vote a emenda dos
Precatórios, que está há mais de três meses na pauta. Essa emenda é de extrema importância, porque
os Estados não estão podendo receber empréstimos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). Senador José Sarney...............
Comentário sobre a votação da Medida
Provisória nº585 de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxilio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no
exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as
exportações do País. É uma Medida que tem muita
relevância, pois há a necessidade de se entregar
os recursos previstos no Orçamento da União às
Unidades Federais ao longo do exercício do ano de
2012. Senador Gim Argelo.....................................
Comentário a respeito da presença do Deputado Estadual Ezequiel, do Estado de Mato Grosso:
do Prefeito Eli, do Município de Curvelândia; e dos
Vereadores Roni, Geraldo, Waltenison e Claudecir,
de Curvelândia, importante Município do oeste de
Mato Grosso. Senador Pedro Taques.....................
Aprovação do Projeto de Lei nº115, que regulamenta a profissão de comerciários. A proposta
determina a carga horária, não permite mais excessos, garante o turno de seis horas, quando for turno
interrupto garante piso salarial e destina o dia 30 de
outubro para ser o Dia Nacional dos Comerciários
em todo o país. Senador Paulo Paim.....................
Aparte ao senador Wellington Dias. Senador
Paulo Paim..............................................................
Manifesto de apoio a Casa pelas medidas
decididas de se adotar as Sessões Temáticas para
se dinamizar mais os debates que ocorrem no Senado. É muito relevante o uso desse mecanismo no
debate, pois é próprio do Parlamento utilizar desse
recurso. Senador Wellington Dias...........................
Saudação e cumprimentos a Casa pela decisão de se votar as medidas por Sessões Temáticas, pois dessa maneira se debater os temas de
maneira mais democrática, mais adequada. Além
disso, cumprimento a sugestão do senador Wellington Dias de definir a data de 19 de março de 2013
para a votação da nova fórmula de partilha do Fundo de Participação dos Estados. Senador Randolfe
Rodrigues...............................................................
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Manifesto da importância da decisão da Mesa
Diretora do Senado em relação aos Debates Temáticos, pois há muita cooperação para realizar esse
processo. Dúvida em relação a quando irá ocorrer
a votação de Orçamento. Senadora Ana Amélia....
Manifesto de apoio à decisão que a Casa tomou em conjunto com a Mesa Diretora a respeito
de permitir que as sessões deliberativas possam se
transformar em debates temáticos. Senador Aécio
Neves......................................................................
Cumprimentos a Mesa Diretora pela aprovação do Projeto de Resolução que permite que
os debates no Senado sejam através de sessões
temáticas. E destaque para a decisão que permite fazer com que as agências reguladoras possam
prestar contas perante as comissões da Casa do
que estão realizando. É uma ação muito relevante,
pois contribui para que essas agências se fortaleçam e se tornem cada vez mais públicas. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................
Comentário e cumprimentos a respeito da
decisão da Mesa Diretora com relação à aprovação de sessões temáticas na Casa, pois é preciso
promover mudanças para que a sociedade possa
participar da vida parlamentar. Além disso, destaque para possíveis mudanças no Regimento do
Senado, porque é importante trazer o regimento
para os tempos atuais, para que a sociedade não
possa ficar as margens do que se debate nessa
Casa. Senador Jorge Viana....................................
Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senador Jorge Viana..............................................
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador
Jorge Viana............................................................
Aparte ao senador Anibal Diniz. Senador
Jorge Viana............................................................
Preocupação da Mesa Diretora com algumas
Comissões que ainda não tiveram o relator designado, por isso é necessário que se adote nova postura
para que se possa ter mais agilidade nas ações do
Senado Federal. Senador Anibal Diniz...................
Comentário a respeito de requerimentos apresentados pelos senadores Jorge Viana e Alvaro
Dias, que segundo ambos devem ser remetidos
para a Comissão de Relações Exteriores. Senador
Gim Argello.............................................................
Comentário acerca de requerimento apresentado a Casa para ser remetido a Comissão de
Relações Exteriores. Senador Alvaro Dias.............
Observações acerca as Medidas Provisórias
nº581 e 582, sendo que a primeira é sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO)
e a segunda trata especificamente da desoneração
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da folha de pagamento, que é um compromisso do
Governo com a produtividade e com a competitividade de empresas. Senador José Agripino............
Comentário a respeito da posse do Professor
Virgílio Augusto Sales Araripe no Cargo de Reitor
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Senador Eunício Oliveira...............
Comentário acerca da proposta feita a Comissão Externa do Senado Federal, para que fosse até
a cidade de Belém, no Estado do Pará, fazer uma
visita e inspeção à Federação Paraense de Futebol.
Senador Mário Couto..............................................
Comentário a respeito da retirada de dois
requerimentos, que tratavam da convocação do
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Embaixador Patriota. Os requerimentos não serão
mais uma convocação, mas sim um convite, para
que o Embaixador compareça a Comissão de Relações Exteriores. Senador Jorge Viana.................

593
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Comentário acerca dos últimos ajustes, para
que se possa votar a PEC 42, que interessa muito
ao Estado do Paraná e que cria o Tribunal Regional
Federal. Senador Sérgio Souza..............................
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Comentário a respeito de votação de Medida
Provisória nº 581, que trata do Fundo do Centro-Oeste e Medida Provisória nº 582, que trata da
desoneração da folha de pagamento de mais 40
segmentos da economia. Senador José Agripino..
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 21
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Ata da 11ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 20 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Romero Jucá,
das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia e dos Srs. Antonio Carlos Valadares,
Ivo Cassol e José Pimentel
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 15 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes do
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 43, DE 2013
Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de
2008 (Lei Geral do Turismo), para limitar a
multa no caso de resilição ou alteração do
contrato de hospedagem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 23 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 23. ..........................................................
........................................................................
§ 5º O hóspede que, por qualquer motivo, solicitar a resilição do contrato, preliminar ou definitivo, de que trata o caput deste artigo terá
direito, independentemente do tipo de tarifa,
à restituição da quantia efetivamente paga,
descontada uma multa correspondente a, no
máximo, 10% (dez por cento) desse valor,
vedada a cobrança de qualquer outro valor
pelo empreendimento ou estabelecimento de
hospedagem.
§ 6º O reembolso de que trata o § 5º deste
artigo só abrangerá as diárias referentes às
hospedagens cujo início seja posterior à data
do pedido de resilição formulado pelo hóspede.
§ 7º O disposto nos §§ 5º e 6º deste artigo
aplica-se igualmente ao caso de pedido de
alteração do período de hospedagem formulado pelo hóspede.
§ 8º O disposto nos §§ 5º, 6º e 7º não exclui
o direito de arrependimento nos casos autorizados pelo art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após
a data de sua publicação.
Justificação
Basta uma simples consulta aos sítios eletrônicos que registram reclamações de consumidores para
constatar a necessidade de uma norma que limite o
valor da cláusula penal compensatória exigida pelos
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estabelecimentos hoteleiros no caso de cancelamento de reservas.
É expressiva a quantidade de consumidores que,
após garantir a reserva de um quarto de hotel mediante
pagamento antecipado, precisam cancelá-la por motivos
variados, desde uma enfermidade até um imprevisto
de índole familiar ou profissional.
Nessas situações, é extremamente comum haver estabelecimentos hoteleiros que se recusam a
restituir os valores pagos precocemente pelos consumidores, ao abrigo de uma exagerada cláusula penal
compensatória.
Tal prática não pode ser admitida no nosso ordenamento jurídico, por afrontar a boa-fé objetiva, a
função social do contrato e o princípio do equilíbrio
da relação obrigacional, os quais são alicerces construídos pela Constituição Federal e pela legislação
infraconstitucional.
Além do mais, atente-se que essa retenção abusiva frustra, por completo, o merecido descanso de diversos esforçados trabalhadores brasileiros, especialmente os mais humildes, que verão suas economias
obtidas sob duro suor irremediavelmente despojadas.
Assim, em virtude da incontestável relevância
social repousada no mérito da presente proposição,
esperamos contar com o apoio de todos os nobres Congressistas para a sua célere tramitação e aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Ana Amélia, (PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
Mensagem de veto
Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo,
define as atribuições do Governo Federal no
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505,
de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei
no 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no 8.181, de 28 de março
de 1991; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Subseção II
Dos Meios de Hospedagem
Art. 23. Consideram-se meios de hospedagem
os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados
a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados
em unidades de freqüência individual e de uso exclusivo
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do hóspede, bem como outros serviços necessários aos
usuários, denominados de serviços de hospedagem,
mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou
expresso, e cobrança de diária.
§ 1o Os empreendimentos ou estabelecimentos
de hospedagem que explorem ou administrem, em
condomínios residenciais, a prestação de serviços de
hospedagem em unidades mobiliadas e equipadas,
bem como outros serviços oferecidos a hóspedes,
estão sujeitos ao cadastro de que trata esta Lei e ao
seu regulamento.
§ 2o Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado a administração de
intercâmbio, entendida como organização e permuta
de períodos de ocupação entre cessionários de unidades habitacionais de distintos meios de hospedagem.
§ 3o Não descaracteriza a prestação de serviços
de hospedagem a divisão do empreendimento em
unidades hoteleiras, assim entendida a atribuição de
natureza jurídica autônoma às unidades habitacionais
que o compõem, sob titularidade de diversas pessoas,
desde que sua destinação funcional seja apenas e exclusivamente a de meio de hospedagem.
§ 4o Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da unidade habitacional e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e
quatro) horas, compreendido nos horários fixados para
entrada e saída de hóspedes.
....................................................................................
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, para modificar a vedação prevista no
art. 42. na execução do orçamento do último
exercício do mandato do prefeito municipal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 42 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, passa a vigorar com o atual parágrafo único denominado como § 1º e com o acréscimo
dos §§ 2º, 3º e 4º, com a seguinte redação:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão
referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação
de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem
que haja suficiente disponibilidade de caixa
para este efeito.
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§ 1º Na determinação da disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.
§ 2º A vedação prevista no caput não se aplica ao prefeito municipal caso haja diminuição
das transferências constitucionais e legais da
União e dos Estados em proporção igual ou
superior a 10% (dez por cento) em relação ao
montante das transferências incluído na receita
prevista, originalmente, no orçamento do último
exercício do mandato do prefeito municipal.
§ 3º A aplicação da ressalva prevista no § 2º
é restrita às situações onde as transferências
constitucionais e legais da União e do Estado foram estimadas no orçamento municipal
segundo os valores divulgados pelos órgãos
federais e estaduais responsáveis pela administração de suas respectivas sistemáticas de
controle e execução das transferências.
§ 4º A vedação prevista no caput não se aplica ao prefeito municipal caso tenha havido
elevação de despesas por motivos alheios ao
controle dos gestores municipais em proporção
igual ou superior a 10% (dez por cento) em
relação ao montante das despesas incluído,
originalmente, no orçamento do último exercício do mandato do prefeito municipal.” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação
Justificação
O exercício de 2012, com a realização de eleições em outubro, permitiu a constatação da fragilidade institucional do governo municipal em todo o País.
De um lado, as transferências da União e dos Estados evoluíram bem abaixo da inflação, quando não
sofreram diminuição efetiva em relação às estimativas
feitas no final de 2011. O montante de transferências
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tem
crescido, em 2012, apenas 2,6%, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)
tem tido suas transferências aumentadas em apenas
1,6% em 2012.
De outro lado, os gestores municipais tiveram de
lidar com aumento do salário mínimo em 14% e o piso
de remuneração do magistério fixado em valor 22%
superior ao de 2011. A fixação, por lei federal, de que
1/3 da carga horária do professor deve ser destinado
ao planejamento das aulas resultou na exigência de
contratação não prevista de mais professores e elevou as despesas fora do controle do gestor municipal.
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Em adição ao tipo de evento ou fator enumerado
acima, a maioria das prefeituras do País encontra rigidez no lado das despesas, pois o gasto com pessoal é
fixado em até 60% do orçamento, a despesa com educação é fixada em 25% da receita municipal e a com
saúde, em 15%. Fora dessas despesas, há pressão
de gastos em serviços locais como limpeza urbana,
assistência às famílias em situação de vulnerabilidade social extrema, iluminação pública e tantas outras
despesas intransferíveis. Apenas como exemplo desse
tipo de pressão sobre o prefeito municipal, podemos
indicar a demanda por serviços locais de assistência
social e saúde pública com a expansão do consumo de
crack entre a população mais frágil economicamente.
Neste contexto de extrema ausência de espaço de manobra administrativa e sem alternativas que
não seja cumprir as leis que fixam despesas, mas não
asseguram a receita correspondente, o prefeito municipal é levado a gastar o que não dispõe e a atrasar
pagamentos devidos. Isso gera restos a pagar fora do
controle do gestor municipal.
Essa situação de constrangimento é exacerbada
nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, pois é
vedado contrair obrigação de despesa pelos Poderes
Executivo e Legislativo que não possa ser cumprida
– paga – até o dia 31 de dezembro ou que tenha parcelas deste mandato pendentes de pagamento para o
exercício seguinte sem a correspondente disponibilidade financeira, tal como disposto no mencionado art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Em todo o País, prefeitos municipais sérios e
cumpridores das leis estão ameaçados de penalidades
aplicáveis por transgressões à LRF: i) punições penais
(cassação, detenção, reclusão, multa); ii) punições civis (ação de improbidade); e iii) punições fiscais. Esse
conjunto de punições são aplicadas no bojo das ações
competentes, propostas em sua maioria pelo Ministério
Público Estadual.
As leis são para serem cumpridas, mas muitas
vezes o prefeito se encontra no meio de um conflito
de normas. Tome-se o exemplo dos constrangimentos
que lhe são impostos por leis fora do âmbito municipal,
– como são as normas relativas ao piso do magistério
– e vamos comparar com o art. 59 da Lei nº 4.320, de
1964, que assim estabelece:
Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar,
no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o
duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no
mesmo período, assumir, por qualquer forma, compro-
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missos financeiros para execução depois do término
do mandato do Prefeito.
§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores
não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.
§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os
empenhos e atos praticados em desacordo com o
disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do
Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967.
Ou seja, essa norma estabelece a seguinte regra
de final de mandato: fica vedado ao prefeito, no último
mês do seu mandato, empenhar mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente. São
nulos os empenhos e os atos praticados em desacordo
com o citado artigo e acarretam a responsabilização do
Prefeito. Mas cabe indagar: como cumprir com outras
leis igualmente impositivas que aumentam despesas?
Esse tipo de constrangimento já não acontece
quando há estado de calamidade pública. Minha proposição consiste no reconhecimento da calamidade
fiscal, situação essa quando o prefeito é obrigado por
normas a gastar o que não está disponível, gerando
restos a pagar. Nessa situação de calamidade fiscal,
não se aplicaria o disposto no art. 42 da LRF.
Ao propor essa situação especial de ressalva
frente à responsabilidade fiscal, estou reconhecendo
a existência de dois fatores presentes em todo o País:
de um lado, mulheres e homens sérios estão sendo
constrangidos por atos praticados que lhes foram impostos, como prefeito municipal, por normas e decisões fora de seu controle, e, de outro lado, existência
de evidente conflito de normas e decisões que não
podem resultar na punição de quem obedeceu à lei e
zelou pelo bem comum.
Convicto de que a proposição é de grande importância para o revigoramento do Pacto Federativo
e contribuirá para o fortalecimento institucional dos
municípios, espero contar com o decisivo apoio dos
meus Pares para o seu aprimoramento.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
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O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o ...............................................................
....................................................................................
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão
referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
CAPÍTULO VIII
Da Gestão Patrimonial
Seção I
Das Disponibilidades de Caixa
Art.43...........................................................................
Art. 74. ........................................................................
Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96,
de 31 de maio de 1999.
Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independência e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pedro Malan – Martus Tavares.
Este texto não substitui o publicada no DOU de 5.5.2000

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Mensagem de veto
Texto compilado
Vigência
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei;
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º..................................................................
Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. (Redação dada
pela Lei nº 6.397, de 10.12.1976)
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§ 1º Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar,
no último mês do mandato do Prefeito, mais do que
o duodécimo da despesa prevista no orçamento
vigente. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de
10.12.1976)
§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no
mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término
do mandato do Prefeito. (Parágrafo incluído pela Lei
nº 6.397, de 10.12.1976)
§ 3º As disposições dos parágrafos anteriores
não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397, de
10.12.1976)
§ 4º Reputam-se nulos e de nenhum efeito os
empenhos e atos praticados em desacordo com o
disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do
Art. 1º, inciso V, do Decreto-lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967. (Parágrafo incluído pela Lei nº 6.397,
de 10.12.1976)
Art. 60. ................................................................
Art. 114. .............................................................
Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1964; 143º da Independência e 76º da República. – JOÃO GULART – Abelardo Jurema – Sylvio Borges de Souza Motta – Jair
Ribeiro – João Augusto de Araújo Castro – Waldyr
Ramos Borges – Expedito Machado – Oswaldo Costa Lima Filho – Júlio Forquim Sambaquy – Amaury
Silva – Anysio Botelho – Wilson Fadul – Antonio
Oliveira Brito – Egydio Michaelsen.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.1964, retificada
no DOU de 9.4.1964 e retificada no DOU de 3.6.1964

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 45, DE 2013
Altera o art. 268 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para incluir a realização
de visita a hospital público no conteúdo
programático do curso de reciclagem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 268 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 268. .............................................................
....................................................................................
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Parágrafo único. O conteúdo programático do
curso de reciclagem incluirá a realização de visita a
clínica de traumatologia de hospital público, conforme
regulamentação do CONTRAN.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Um esquema punitivo rigoroso, centrado em pesadas multas previstas para os infratores, fez com
que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aprovado
em 1997, desencadeasse mudanças importantes no
comportamento dos motoristas, com melhoria sensível da disciplina e da segurança no trânsito, que se
refletiu na queda das fatalidades nos primeiros anos
da aprovação desse marco legal.
Ao abrigo do CTB, assistimos ao fenômeno da
proliferação do uso de equipamentos eletrônicos na
fiscalização de trânsito, com grande destaque para os
medidores de velocidade. Com vistas à arrecadação
de receitas adicionais, muitos gestores públicos do
trânsito aderiram à facilidade e à eficácia que caracterizam os recursos da fiscalização eletrônica. Com isso,
o número de infratores flagrados e multados cresceu
tanto que o instituto da multa, de tão aplicado, já não
surte mais o mesmo efeito. Na prática, pagar multa de
trânsito tornou-se hoje, para muitos condutores, uma
providência quase banal.
Entendemos, portanto, ser este um momento
adequado para se investir em medidas capazes de
atingir a consciência do motorista infrator que não
mais se sensibiliza pelo aspecto financeiro. Nesse
sentido, nada mais impactante que o dia a dia de um
hospital público, onde sejam atendidas vítimas de
acidente de trânsito.
O projeto que apresentamos busca explorar possíveis reações desencadeadas em quem se exponha
à rotina de uma unidade hospitalar de traumatologia.
Acreditamos que tal experiência, ainda que de curta
duração, pode contribuir para desenvolver, no motorista infrator forçado a visitar ambiente desse tipo, noções e valores acerca da importância da disciplina e
da responsabilidade no trânsito.
É o que vislumbramos com a presente iniciativa, destinada a instituir programa de visita a unidade
de traumatologia de hospital público como item obrigatório do curso de reciclagem ao qual se sujeitam
motoristas infratores nas situações previstas no art.
268 do CTB.
Esperamos que a proposição possa receber dos
ilustres parlamentares o apoio necessário a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Texto compilado
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º.................................................................
Art. 268. O infrator será submetido a curso de
reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:
I – quando, sendo contumaz, for necessário à
sua reeducação;
II – quando suspenso do direito de dirigir;
III – quando se envolver em acidente grave para
o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;
IV – quando condenado judicialmente por delito
de trânsito;
V – a qualquer tempo, se for constatado que
o condutor está colocando em risco a segurança do
trânsito;
VI – em outras situações a serem definidas pelo
CONTRAN.
CAPÍTULO XVII
Das Medidas Administrativas
Art. 269. ............................................................
Art. 341. Ficam revogadas as Leis nºs 5.108, de
21 de setembro de 1966, 5.693, de 16 de agosto de
1971, 5.820, de 10 de novembro de 1972, 6.124, de
25 de outubro de 1974, 6.308, de 15 de dezembro de
1975, 6.369, de 27 de outubro de 1976, 6.731, de 4 de
dezembro de 1979, 7.031, de 20 de setembro de 1982,
7.052, de 02 de dezembro de 1982, 8.102, de 10 de
dezembro de 1990, os arts. 1º a 6º e 11 do Decreto-lei
nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os Decretos-leis
nºs 584, de 16 de maio de 1969, 912, de 2 de outubro
de 1969, e 2.448, de 21 de julho de 1988.
Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Iris Rezende – Eliseu
Padilha.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1997 e retificado em 25.9.1997
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ANEXO I
Dos Conceitos e Definições
Para efeito deste Código adotam-se as seguintes definições:
....................................................................................
ACOSTAMENTO – .................................................
....................................................................................
VIADUTO – obra de construção civil destinada a
transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.
Download para Anexo II (Vide Resolução nº 160, de 2004 do CONTRAN)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 66, DE 2013
Nos termos do art. 71, inciso VII, da Constituição
Federal, requeiro que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes, Presidente do
Tribunal de Contas da União, a seguinte informação:
a) Se os atos de gestão da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, executados
no período compreendido entre agosto de 2007
a novembro de 2012, foram objeto de ressalva
pela auditoria do Tribunal de Contas da União.
Justificação
A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, hoje
pode ser considerada como uma instituição de extrema
importância no cenário da saúde nacional, pois tem como
missão a promoção da saúde pública e a inclusão social
por meio de ações de saneamento e saúde ambiental.
Dessa forma, sempre respeitando valores importantíssimos como: ética, equidade, transparência, eficiência,
eficácia, efetividade, valorização de seus servidores e
compromisso socioambiental, é que a FUNASA tem
como objetivo, até o ano de 2030, ser a instituição com
maior referência nacional e internacional nas ações de
saneamento e saúde ambiental, contribuindo com as
metas de universalização do saneamento no Brasil.
Por essas razões, e dada a importância dessa
entidade para o Estado do Piauí, encaminho o presente
requerimento de informação.
Sala das Sessões, – Senador João Vicente Claudino, Quarto-Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 67, DE 2013
Nos termos do artigo 218, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação
de voto de pesar aos familiares de Fernando Lyra, falecidos no dia 14 de fevereiro de 2013.
Justificação
O ex-ministro Fernando Lyra foi um dos grandes
nomes no processo de redemocratização deste país.
Faleceu aos 74 anos, no dia 14 de fevereiro último, em
São Paulo, no Instituto do Coração (INCOR), por falência múltipla de órgãos. Infelizmente, era cardiopata e,
por motivos médicos, afastou-se mais cedo da política.
Sagaz articulador, gênio da política e grande figura humana, esse pernambucano deixou um forte
legado à vida pública do país. Entrou para a política
em 1966, como deputado estadual. Em 1970, foi eleito
deputado federal. Ambos os mandatos pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB).
Sempre atuante e habilidoso, Fernando Lyra foi
um dos principais articuladores da candidatura de
Tancredo Neves para a presidência da República, em
1985. Sabia que era necessária uma candidatura de
força e consenso dentro do partido.
As eleições indiretas de Tancredo, via Colégio Eleitoral, foi alternativa na ocasião depois da rejeição pelo
Congresso Nacional, em 1984, da emenda constitucional
Dante de Oliveira, que restituía as eleições diretas no país.
Exerceu, ainda, sete mandatos de deputado federal entre 1970 e 1998, foi ministro da Justiça entre
1985 e 1986, no governo de José Sarney, mas ainda
por indicação de Tancredo Neves, de quem se tornou
homem de confiança. Assumiu importante Ministério
em um momento crucial para o país, tendo atuado na
desconstrução da lei da censura. Em 1987 participa da
Assembléia Constituinte, responsável pela promulgação da Constituição Federal de 1988. O último cargo
público ocupado por ele foi o de presidente da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, de 2003 a 2011.
Militante do MDB, depois PMDB, PDT e finalmente PSB, Fernando Lyra sempre esteve associado
à bandeira dos direitos humanos. Era ainda um grande
orador, reconhecido também pela generosidade, sorriso
franco e pela boa conversa. Pelo PDT, ainda participou
das primeiras eleições diretas no país após a ditadura
militar, em 1989, como candidato a vice-presidente na
chapa de Leonel Brizola.
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Todos os brasileiros e brasileiras lamentam profundamente a morte de Fernando Lyra, um homem
corajoso e de fortes convicções políticas. Gostaria de
apresentar requerimento de voto de pesar e condolência a todos os familiares e amigos de Fernando Lyra.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – Senador Humberto Costa.

ata de Voto de Congratulações e Aplausos, ao arquiteto Severiano Mario Porto, criador da arquitetura
da Amazônia, que completa 85 anos, no dia 19 de
Fevereiro, bem como seja encaminhado o referido
voto no seguinte endereço: Rua General Pereira da
Silva, 47, Apto. 1101, Bairro Icaraí, Niterói, Rio de
Janeiro, CEP 24220.030.

REQUERIMENTO Nº 68, DE 2013

Justificação

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, A GRES Unidos
de Vila Isabel, que venceu o carnaval do Rio de Janeiro de 2013, o resultado foi anunciado na apuração
realizada na tarde da quarta-feira no dia 13.02.2013,
na Apoteose da capital, bem como seja encaminhado
o referido voto ao Presidente da Vila Isabel, senhor
Wilson Alves e ao compositor Martinho da Vila, no seguinte endereço: Quadra: Boulevard 28 de Setembro
n.382 CEP: 20551-031 Vila Isabel Rio de Janeiro/RJ.

Arquiteto mineiro, morou por quase 40 anos em
Manaus, realizou obras inspiradas nas moradias amazônicas, mas muitas delas estão abandonadas. Afastado atualmente dos esquadros e réguas por problemas de saúde, ele é autor de mais de 220 trabalhos
que marcaram a história de Manaus e do Amazonas.
O arquiteto Severiano Mário Porto, está comumente associado ao estádio Vivaldo Lima, demolido recentemente para que na área seja construído um novo
espaço para sediar a Copa de 2014, fato que causou
comoção em muitos dos admiradores de seu trabalho.
A dimensão da obra de Severiano Porto, porém, é tão
abrangente, que já merece um tratamento compatível
com a estatura e a relevância de seu trabalho, extensamente premiado no Brasil e no exterior, mas ainda
pouco reconhecido no Estado onde ele morou durante
quase 40 anos.
Severiano Mário Porto, hoje aposentado, é mais
mencionado do que conhecido para a grande parte da
população do Amazonas, isso se deve porque provavelmente muitas das informações sobre seu trabalho
estão pulverizadas pelo tempo, sem um catálogo ou
um levantamento a respeito. Duas iniciativas, contudo,
planejam acabar com essa invisibilidade.
Uma delas partiu da nova direção do Instituto
de Arquitetos do Brasil (IAB/AM), que a partir deste
mês pretende iniciar um levantamento sobre as obras
de Severiano Mário Porto, para efetivar um diagnóstico visando, futuramente, propor o tombamento como
patrimônio arquitetônico de algumas dessas obras.
A outra é o lançamento de um livro produzido
pelo arquiteto e professor Roger Abrahim, previsto para
ser lançado em março pela Editora da Universidade
Federal do Amazonas (Edua).
Campus da Universidade Federal do Amazonas
(Ufam), prédio da sede da Suframa, sede da Aldeia
Infantil SOS (ong vinculada à Unesco) sede do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), Centro de Proteção Ambiental Balbina (em Presidente Figueiredo), e a Pousada
na Ilha de Silves foi premiada internacionalmente na
Argentina, na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires.
Outros prêmios vieram, com o Fórum Henock Reis e
a sede da Sepror, são algumas das obras projetadas
pelo “arquiteto da floresta” ou “arquiteto da Amazônia”,

Justificação
A Vila Isabel, que foi a última a desfilar no segundo dia de apresentações, é a grande campeã
do Carnaval do Rio de Janeiro em 2013, com 299,7
pontos. Com o enredo “A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo – “Água no feijão que chegou mais
um”, de Martinho da Vila em parceria com Arlindo
Cruz,André Diniz, Tonico da Vila e Leonel, a Vila celebrou a vida no campo. A agremiação conquistou os
jurados e o público com enredo que exaltava o campo
e o interior. A agremiação ganhou pela primeira vez
em 1988, com o samba-enredo ‘Kizomba, a festa da
raça’, e a segunda vez em 2006 com ‘Soy loco por ti,
América: a Vila canta a latinidade’
A Vila empolgou o público na Sapucaí e foi a única a encerrar o desfile com gritos de “É Campeã!”. O
terceiro casal de porta-bandeira era formado por Jackson e Dandara, neta de Martinho. A apresentadora
Sabrina Sato saiu como rainha de bateria. A comissão
de fente trouxe um caixote, que representou o transporte de alimentos do campo para a cidade. Os grandes
carros da carnavalesca Rosa Magalhães chamaram
a atenção do público.
Parabéns pela alegria dos componentes da Vila
Isabel. Parabéns pela passagem da escola na avenida, a escola Vila Isabel encantou as arquibancadas do
inicio ao fim do desfile.
Sala das Sessões, 20 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
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nome que Porto recebeu por ter concebido um modelo
único que une técnicas das moradias dos ribeirinhos
e caboclos com as mais modernas e inovadoras criações da arquitetura.
Desde 2001 o arquiteto vive em Niterói, e é hoje
reconhecido como um dos maiores arquitetos brasileiros do século XX.
Parabéns ao grande arquiteto Severiano Porto
pela arquitetura equilibrada e harmoniosa.
Sala das Sessões, 20 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 70, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, a Mocidade Independente de Aparecida, que venceu o carnaval de Manaus
de 2013, bem como seja encaminhado o referido voto
ao Presidente da Agremiação, Senhor Luiz Pacheco,
no seguinte endereço: Rua Ramos Ferreira, 102 – Aparecida CEP: 69010-120, Manaus/AM.
Justificação
Com o tema “Uma Viagem pelo rio das Ykamiabas”, a Mocidade Independente de Aparecida levou o
título de campeã do desfile das Escolas de Samba do
Grupo Especial de Manaus deste ano. A escola levou
nota máxima em todos os itens.
A Mocidade Independente de Aparecida foi fundada no dia 15 de março de 1980, no bairro de Aparecida (antigo bairro das Cornetas e bairro dos Tócos
e “Das Cajazeiras”), na Zona Sul de Manaus.
Em 1981 ganhou o título de campeã do carnaval de Manaus em conjunto com sua madrinha azul e
branco – a Em Cima da Hora (em 1981 houve duas
campeãs). A Mocidade Independente de Aparecida
foi a escola de samba que, em 1983, de certa forma,
engendrou no Carnaval de Manaus uma nova forma
de se fazer carnaval comcarros alegóricos bem acabados e de muito brilho, quando do enredo que versava “sobre os planetas - O Carnaval das galáxias”. A
escola de possui as cores verde e branco, inspiradas
nas cores da Mocidade Independente de Padre Miguel
do Rio de Janeiro.
É a escola que detém o maior número de títulos
no Carnaval de Manaus. Sua quadra localiza-se à rua
Ramos Ferreira, bem próximo à ponte que liga o bairro
à Zona Oestede Manaus, bem em frente a um edifício
de luxo, o Vista del Rio.
Em seus trinta e dois anos de vida, a Mocidade Independente de Aparecida disputou vinte e nove títulos,
sagrando-se dezoito vezes campeã. O primeiro desfile,
com o enredo “Santos Dumont, o Pai da Aviação”, foi
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título na certa. Vale ressaltar que foi a primeira campeã
do sambódromo, em 1992, com o enredo “Recriando
a Criação”. É a única pentacampeã da história recente
do carnaval de Manaus e teve a ousadia de desfilar,
em 1989, como hour-concours.
Foi a única escola a obter nota 10 em todos os
quesitos, de todos os jurados, em2003, com o enredo
“Porto Roadway de Manaus, 100 anos de Vida, 300
anos de História”. Seu último título foi em 2008, com
o enredo “Luz, Câmera, Ação! Cine Aparecida apresenta: uma História de Paixão”.
Parabéns pelo belo trabalho e por toda a dedicação que a escola recebeu durante todos esses meses.
Sala das Sessões, 20 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM
REQUERIMENTO Nº 71, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento da criança, Eduarda
Beatriz Fartolino e Lima, bem como seja encaminhada
o referido Voto aos seus pais: Willian de Lima e Elizabeth Serra Fartolino de Lima, familiares e amigos no
endereço: CESC - Centro Educacional Sandra Cavalcante Rua: U Quadra 15 N 12 Conjunto Renato Souza
Pinto II – Cidade Nova.
Justificação
Eduarda Beatriz morreu e várias crianças ficaram feridas após uma van escolar cair no Igarapé do
Passarinho, no Nova Cidade, zona norte de Manaus,
no início da tarde do dia 07 de Fevereiro de 2013. Ela
morava na rua H, no Conjunto Villa da Barra, localizado a 500 metros do Igarapé do Passarinho, onde o
veículo caiu depois de não conseguir subir a ladeira da
rua Beija Flor, completamente esburacada, no Monte
das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.
Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), a empresa, de nome Tio Miguel, estava regularizada e constava com o número
de registro - E1680401.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos e que Deus
traga consolo à família enlutada.
Sala das Sessões, 20 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/A
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O Senado Federal recebeu, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, os seguintes Ofícios:
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Of. n° 20/13/PS-GSE
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 4.369, de 2012, do Poder
Executivo (PLC n° 122/12), que “Dispõe sobre remuneração e reajuste de Planos de Cargos, Carreiras
e Planos Especiais de Cargos do Poder Executivo
federal; sobre as remunerações do Grupo Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – Grupo DACTA, dos cargos da área de Ciência e Tecnologia, dos
cargos de atividades técnicas da fiscalização federal
agropecuária, da Carreira do Seguro Social, das Carreiras de Perito Médico Previdenciário e Supervisor
Médico-Pericial, e dos empregados beneficiados pela
Lei n° 8.878, de 11 de maio de 1994; e sobre a criação de cargos integrantes da Carreira do Magistério
Superior, de que trata a Lei n° 7.596, de 10 de abril
de 1987, e do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, estruturado pela Lei nº 8.691, de
28 de julho de 1993; altera os valores dos soldos dos
militares das Forças Armadas constantes da Lei n°
11.784, de 22 de setembro de 2008; altera as Leis n°s
11.907, de 2 de fevereiro de 2009, quanto às Carreiras de Especialista em Assistência Penitenciária, de
Agente Penitenciário Federal e de Técnico de Apoio
à Assistência Penitenciária do Quadro de Pessoal
do Ministério da Justiça; 10.410, de 11 de janeiro de
2002, e 11.357, de 19 de outubro de 2006, para dispor sobre a remuneração da Carreira de Especialista
em Meio Ambiente e do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – PECMA; 11.355, de 19 de outubro de
2006; 10.971, de 25 de novembro de 2004; 10.483,
de 3 de julho de 2002; 10.355, de 26 de dezembro de
2001; 11.233, de 22 de dezembro de 2005; 10.682,
de 28 de maio de 2003; 11.344, de 8 de setembro
de 2006; 11.095, de 13 de janeiro de 2005; 11.090,
de 7 de janeiro de 2005; 11.356, de 19 de outubro
de 2006; 10.480, de 2 de julho de 2002; 12.277, de
30 de junho de 2010; 11.784, de 22 de setembro de
2008; 12.702, de 7 de agosto de 2012; 10.551, de 13
de novembro de 2002; 10.484, de 3 de julho de 2002;
10.855, de 1° de abril de 2004; 9.657, de 3 de junho
de 1998; 11.156, de 29 de julho de 2005; 12.094, de
19 de novembro de 2009; 11.319, de 6 de julho de
2006; 11.350, de 5 de outubro de 2006; 10.225, de
15 de maio de 2001; 11.776, de 17 de setembro de
2008; 11.890, de 24 de dezembro de 2008; 12.154,
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de 23 de dezembro de 2009 e 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga dispositivo da Lei n° 8.691, de
28 de julho de 1993; e dá outras providências”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta
da República e convertido na Lei n° 12.778, de 28 de
dezembro de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Márcio Bittar, Primeiro Secretário.
Of. n° 21 /13/PS-GSE
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 4.887, de 2012, do Senado
Federal (PLS n° 326/12), que “Altera a Lei n° 12.300,
de 28 de julho de 2010”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido
na Lei n° 12.779, de 28 de dezembro de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, Deputado Márcio Bittar, Primeiro Secretário.
Of. n° 22/13/PS-GSE
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 1.515, de 2011, do Senado
Federal (PLS n° 377/05), que “Altera a Lei n° 6.454, de
24 de outubro de 1977, para vedar que pessoa condenada pela exploração de mão de obra escrava seja
homenageada na denominação de bens públicos”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta
da República e convertido na Lei n° 12.781, de 10 de
janeiro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Márcio Bittar, Primeiro Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 6, de 2013
(nº 47/2013, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 154/2013,
acompanhado dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, bem como da Decisão Normativa-TCU
n° 125/2013, que aprova, para o exercício de 2013, os
percentuais individuais de participação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios na distribuição dos
recursos relativos à parcela da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), previstos no
inciso III e no § 4º do art. 159 da Constituição Federal
(TC 000.943/2013-4).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 6, DE 2013
(Aviso n° 47-Seses-TCU-Plenário, na origem)
Brasília, 6 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 000.943/2013-4, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 6-2-2013, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam e, ainda, cópia
da Decisão Normativa ora aprovada.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Aviso nº 6, de 2013, vai à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 18, de
25 de fevereiro de 2013, do Ministro de Estado de
Minas e Energia, em resposta ao Requerimento nº
888, de 2012, de informações, de autoria do Senador
Walter Pinheiro.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, a Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria me inscrever como comunicação inadiável na sessão de hoje,
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está inscrita a Senadora Ana Amélia para uma
comunicação inadiável.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Gostaria, da mesma forma, de
me inscrever como comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como oradora inscrita, a Senadora Vanessa
Grazziotin, pelo tempo regimental de dez minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Senadores, companheiras e companheiros.
Antes de iniciar, Sr. Presidente, o pronunciamento que
me traz à tribuna neste momento, eu quero cumprimentar o Partido dos Trabalhadores, e o faço através
de V. Exª, assim como do Senador Anibal, dois parlamentares filiados e eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Quero cumprimentá-los pela passagem dos
33 anos de fundação do Partido e de dez anos que
estão à frente do principal cargo deste País, que é a
Presidência da República, primeiro com o Presidente
Lula e agora com a Presidenta Dilma. Então, recebam
de minha parte os meus cumprimentos, e tenho certeza de que, para todos nós, do Partido Comunista do
Brasil, do PCdoB, não apenas apoiar, mas fazer parte,
tomar parte deste Governo tem sido o nosso, talvez,
maior desafio, porque é um partido que sempre foi de
oposição porque sempre lutou pela democracia e pela
justiça social, por uma sociedade mais justa, por uma
sociedade mais igualitária; nós temos um entendimento, sim, de que este Governo tem sabido se conduzir e
corresponder aos anseios do País e, principalmente,
da população brasileira.
É óbvio que nós temos uma longa jornada a trilhar,
que nós temos um longo caminho a percorrer, no sentido de buscar efetivamente uma sociedade em que as
pessoas possam dizer: “Tenho um bom trabalho, tenho
um bom salário; tenho uma boa casa para morar; meus
filhos têm a educação com que eu sempre sonhei”. É
isso o que nós queremos, Senador Jorge Viana, para
quem vive na maior metrópole da América Latina, que
é São Paulo, ou lá no interior do seu Estado do Acre,
do Estado do Senador Anibal ou do meu Estado do
Amazonas. Essa é a nossa luta maior.
Portanto, recebam de minha parte – o nosso
partido estará representado hoje à noite na grandiosa
festa que o Partido dos Trabalhadores fará – os cumprimentos. Que os senhores todos, os militantes e filiados do PT, assim como o povo brasileiro possamos
seguir obtendo conquistas cada vez maiores para o
nosso povo, para a nossa gente.
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Sr. Presidente, venho à tribuna hoje para falar a
respeito da forma pioneira e preventiva que o Distrito
Federal vem se portando nesses últimos tempos. Eu
aqui me refiro ao fato de que, possivelmente, Senadora
Ana Amélia, já no mês que vem, no mês de março, o
Distrito Federal iniciará a campanha de vacinação de
aproximadamente 64 mil adolescentes entre 11 e 13
anos de idade contra o Papiloma Vírus Humano (HPV),
principal agente causador do câncer de colo de útero.
Essa iniciativa belíssima, pioneira do Governo
do Distrito Federal deverá beneficiar todas as adolescentes, repito, de 11 a 13 anos de idade, que estão na
rede pública e privada de ensino do Distrito Federal. Os
custos para o Distrito Federal com a compra de aproximadamente 190 mil doses, visto que deverão ser três
doses para cada jovem/adolescente, deverão chegar à
casa dos R$18 milhões, um custo que considero não
caro, se formos considerar a efetividade dessa ação,
principalmente para um futuro recente.
Eu aqui falo também como autora do Projeto de
Lei nº 238, de 2011, que procura levar esse benefício
a todo o País. Quando eu cheguei aqui, ao Senado,
em fevereiro de 2011, fiz questão de reapresentar um
projeto igual ao que já havia apresentado alguns anos
atrás na Câmara dos Deputados, um projeto com o
mesmo objetivo de obrigar o governo brasileiro a garantir o acesso gratuito a todas as mulhess jovens brasileiras, para que possam receber a vacina e, assim,
ficar imunizadas em relação ao HPV, ao papilomavírus
humano, que, repito, é a principal causa do câncer de
colo uterino.
E eu fiz questão, Sr. Presidente, de contactar o
Secretário de Saúde e a Secretária da Mulher do Distrito Federal, assim como o Governador Agnelo, para
parabenizá-los por essa bela e humanitária iniciativa.
Conversei com o Secretário de Saúde Rafael
Barbosa, assim como com a Dra Olgamir Amâncio,
que é Secretária da Mulher aqui, do Distrito Federal,
parabenizando-os pela iniciativa, que, não tenho dúvida nenhuma, serve como exemplo de que é possível, sim, combatermos de forma eficiente o câncer de
colo uterino, através da garantia do acesso a todas as
meninas da vacina do HPV.
Nos Estados Unidos, não apenas as mulheres,
mas os homens também estão sendo imunizados, para
que esse câncer não se propague.
E a intenção, Sr. Presidente, é melhorar a qualidade e a expectativa de vida das mulheres e, consequentemente, potencializar a sua capacidade de viver
de forma ativa e saudável, sempre inserida na família,
no trabalho e na comunidade.
O meu projeto e a iniciativa do Governo do Distrito
Federal atendem a uma recomendação da Organiza-
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ção Mundial de Saúde, para que a vacinação rotineira contra o HPV seja incluída em planos nacionais de
imunização e a prevenção do câncer do colo de útero
e de outras doenças relacionadas ao HPV seja prioridade dentro do sistema de saúde pública.
Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), as vacinas contra o HPV devem ser introduzidas como parte de uma estratégia coordenada para
a prevenção do câncer do colo de útero e de outras
doenças relacionadas ao HPV, que é responsável por
99% dos casos do câncer de colo uterino.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são diagnosticados no Brasil, a cada ano, 18 mil novos casos
de câncer de colo uterino. Infelizmente, o meu Estado,
o Amazonas, e a capital, Manaus, são os campeões
brasileiros da incidência da doença.
No ano passado, surgiram 600 novos casos, dos
quais 490, quase 500, foram registrados na capital,
Manaus. É bom destacar que há uma subnotificação,
não há dúvida nenhuma, em relação aos novos casos
de doença, o que significa dizer que o número de casos deve ter sido bem maior do que aqueles que foram
devidamente registrados.
Eu tenho a convicção, Sr. Presidente, de que o
Parlamento está sensibilizado diante de tal problema. Assim demonstrou o Senado Federal ao aprovar
a matéria na Comissão de Direitos Humanos e na
Comissão de Assuntos Sociais, nas quais obtivemos
contribuições fundamentais das Relatoras: Senadora
Angela Portela e Senadora Marta Suplicy – a Senadora Angela relatou o projeto na Comissão de Direitos
Humanos, e a Senadora Marta Suplicy, na Comissão
de Assuntos Sociais.
Na Comissão de Assuntos Sociais, desenvolvemos debates importantíssimos que reforçaram a nossa
opinião sobre a importância, a necessidade e a urgência na aprovação dessa medida para o Brasil inteiro.
E nós vamos avançar na aprovação do Projeto
238, não tenho dúvida nenhuma. Ele está na Câmara dos Deputados, e lá se encontra na Comissão de
Seguridade Social. Na Câmara, está sob o nº 4.483.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – O Relator é o Deputado Geraldo Resende,
médico, profissional da área de saúde.
Por fim, Sr. Presidente, faço aqui um apelo para
o Ministro Padilha. Estive com ele pela manhã e sei
da evolução que o Ministério da Saúde vem adotando
em relação ao tema.
O maior problema ainda continua sendo econômico, Senador Anibal, porque a vacina estava muito
cara. Entretanto, com o passar do tempo, com o desen-
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volvimento da vacina por outros laboratórios – e não
mais por um único –, o custo vem caindo, e o Brasil
vem tendo condições, sim, de garantir esse benefício
às nossas meninas, para que essas meninas de hoje
não sejam as mulheres acometidas pelo câncer de
colo de útero no dia de amanhã.
Então, eu cumprimento mais uma vez o Secretário de Saúde do Distrito Federal, Secretário Rafael; a
Secretária Olgamir, assim como o Governador Agnelo,
que nos ajudam muito nessa luta.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu concluo neste exato minuto, Senador Jorge Viana.
Apenas dizia que cumprimentei e parabenizei
o Governo do Distrito Federal por essa iniciativa que
ajudará muito em nossa luta, Senadora Ana Amélia,
na nossa luta para que essa vacina seja um direito não
apenas das meninas da Capital Federal, mas também
das meninas de todo o Brasil, independentemente da
classe social, independentemente da condição financeira.
Muito obrigada, Senador Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin,
pelo discurso e por essa preocupação que V. Exª traz
ao Plenário do Senado Federal, inclusive fazendo referência à iniciativa do Governo do Distrito Federal no
trato da proteção das mulheres contra o câncer.
Como inscrito, para uma comunicação inadiável,
segundo me consta aqui a Senadora Ana Amélia, o
Senador Anibal Diniz.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Em função de compromissos, eu
estava como primeira inscrita, mas, com muito prazer,
cedo o meu lugar ao colega Anibal Diniz.
Eu queria apenas aproveitar, enquanto ele inicia
o pronunciamento, Presidente Jorge Viana, de registrar
a presença aqui, nas galerias, do Dr. Benício Werner,
que é o Presidente da Afubra, que é a Associação Brasileira dos Fumicultores do nosso País, e do Dr. Marco
Antonio Dornelles, que é coordenador da Expoagro,
que é uma das maiores feiras da agricultura familiar
do Brasil, que vai se realizar no distrito de Rincão del
Rey, em Rio Pardo, uma cidade muito querida para
mim, de 20 a 22 de março.
Então, feito o registro, agradeço muito, e sucesso
ao Senador Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, pela deferência.
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, quero imediatamente informar
que estivemos até há poucos minutos reunidos na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
da Câmara dos Deputados, para tratar, juntamente
com as autoridades diplomáticas brasileiras, da situação das pessoas, dos cidadãos brasileiros que têm,
por algum motivo, de viver na Bolívia.
E tivemos um posicionamento muito firme. A Bancada do Acre, com Parlamentares do Acre, Senadores
e Deputados Federais, no sentido de exigir que as autoridades diplomáticas exijam das autoridades bolivianas o cumprimento dos acordos bilaterais, no que diz
respeito ao acolhimento e à documentação facilitada
dos brasileiros que se encontram naquele país, da
mesma forma que ocorre com os bolivianos que vivem
no Brasil. E, ao mesmo tempo, reafirmamos também
o nosso compromisso de pedido de garantia de vida
e de tratamento adequado para os presos que foram
agredidos, no último dia 13, no Presídio Villa Busch,
em Cobija, no Departamento de Pando, na Bolívia.
Então, dessa forma, fica o meu registro. E eu quero
pedir ao Sr. Presidente, por favor, que transcreva, na
íntegra, o pronunciamento que trouxe a esse respeito
e que pude apresentar, como documento, para as autoridades do Itamaraty que estiveram conosco nessa
audiência pública, lá na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Mas gostaria, rapidamente também, de fazer um
cumprimento especial à Presidenta Dilma Rousseff
pela sua decisão de aumentar o benefício do Programa
Bolsa Família para pessoas em condição de extrema
pobreza. Ela fez esse anúncio ontem pela manhã no
Palácio do Planalto e tem por objetivo a complementação da renda repassada mensalmente pelo Bolsa
Família para 2,5 milhões de pessoas que já eram
beneficiárias do programa, mas permaneciam extremamente pobres. A partir do próximo mês de março,
essas pessoas receberão um complemento do Bolsa
Família no valor necessário para que sua renda mensal
supere R$70,00 por pessoa. Essa medida vai garantir
mais dignidade e inclusão social entre os mais pobres.
Esses 2,5 milhões de beneficiários são os últimos já
incluídos no cadastro único para programas sociais
que deixam a pobreza extrema. Segundo estudos do
Governo, cerca de 700 mil pessoas ainda estão fora
desse cadastro. Para isso, o Governo vai trabalhar de
forma ainda mais intensa na busca ativa das pessoas
para serem contempladas em programas sociais como
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o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e o Luz
para Todos. Os recursos, para dar suporte à decisão
de complementar o Bolsa Família, somam R$733 milhões para 2013, mas o valor humano e social dessa
ação ultrapassa em muito esse número.
O Bolsa Família é uma das estratégias do Programa Brasil sem Miséria, com meta de retirada de 22
milhões de pessoas da extrema pobreza. Vale ressaltar
que, ao longo dos dois primeiros anos do Governo da
Presidenta Dilma, esse número de pessoas que foram
retiradas dessa condição de extrema pobreza se aproxima de 20 milhões e, agora, temos mais 2,5 milhões
de pessoas que vão receber a complementação. A
Presidenta Dilma diz com segurança que, agora, irá
atrás das pessoas, fazendo busca ativa, vai colocar o
Estado com a missão de encontrar as pessoas que
ainda estão em situação de miséria absoluta.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Até agora, cerca de 20 milhões de pessoas já foram inscritas
no cadastro único, saíram da linha de pobreza, e esse
número, certamente, com as ações anunciadas ontem
pela Presidenta Dilma, vai aumentar. Vale ressaltar que,
durante o Governo do Presidente Lula, no final de sua
gestão, tivemos o investimento de R$14 bilhões para
esse programa, e a previsão para este ano de 2013 é
de R$23 bilhões.
Com essas ações corajosas anunciadas pela Presidenta Dilma, eu tenho certeza de que ela vai conseguir
esse seu objetivo de virar essa página da história, no
sentido de fazer com que a extrema pobreza no Brasil
seja algo definitivamente superada.
A ação social do governo petista, ampliada ano a
ano, e a ação coordenada de 18 ministérios em torno
do Plano Brasil Sem Miséria apresentam resultados
que incluem 267 mil pessoas matriculadas em 416 tipos de cursos técnicos...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...mais
de 22 milhões de atendimentos em programas de
produção inclusiva para pessoas pobres do campo,
levando água, luz e assistência técnica; a implantação de 240 mil cisternas no Semiárido Nordestino; a
adesão ao ensino integral de escolas que atendem
alunos beneficiários do programa; e a construção de
creches, postos e unidades básicas de saúde levando
em conta essa população.
Concordamos com a nossa Presidenta Dilma
quando ela diz que o Brasil Sem Miséria é hoje o plano social mais focado, mais amplo e mais moderno
do mundo. Esse programa nasceu de um ideário vitorioso que segue cada vez mais vigoroso, produzindo
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resultados expressivos, garantia de renda, de inclusão
produtiva e de acesso aos serviços públicos.
É para esse modelo de ousadia e gestão social
competente...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Srª
Presidente, mais um minuto para concluir. (Fora do
microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PcdoB – AM) – Pois não, a Mesa concede tempo para
que V. Exª conclua.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Como
estava dizendo, é para esse modelo de ousadia e
gestão social competente que apresentamos nossos
cumprimentos e reforçamos nossa certeza de que é
essa a trajetória que levará o Brasil a reduzir a fome,
a desigualdade e a injustiça social.
E, ao mesmo tempo, Srª Presidenta, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da
Rádio Senado, reafirmo o convite e o anúncio de que
hoje, em São Paulo, haverá o início das comemorações dos dez anos de governo do Presidente Lula e
da Presidenta Dilma, do Partido dos Trabalhadores
e todos os partidos aliados à frente do nosso Brasil.
Então, a gente vai começar um processo de comemoração desses dez anos de muitas conquistas, com
muita alegria, porque eu, como Senador do Partido
dos Trabalhadores, reafirmo aqui deste plenário que
sinto muita alegria de constatar que os dez anos de
governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma deixaram o Brasil muito melhor do que foram os oito anos
do governo do Presidente Fernando Henrique. Essa
constatação se dá pelos mais diferentes parâmetros,
pelas mais diferentes formas de avaliação.
Então, temos muito orgulho de fazer esse debate aqui no Senado Federal, com os nossos aliados, e
também com a oposição, no sentido de dar plena certeza ao povo brasileiro de que o Brasil está no rumo
certo, e que nós temos, sim, além de comemorar os
33 anos de existência do Partido dos Trabalhadores,
que comemorar o sucesso desses dez anos de gestão
à frente do nosso País.
Muito obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ocupo a tribuna hoje para relatar
uma situação chocante que presenciei no presídio Villa
Bush, na Bolívia, que visitei por causa das notícias
sobre a situação de violação aos direitos humanos vivenciada por brasileiros presos naquele país.
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O presídio Villa Bush fica na cidade de Cobija,
capital do Departamento de Pondo, que faz fronteira
com as cidades de Epitaciolândia e Brasiléia, no Acre.
Neste presídio aconteceu uma rebelião no último dia
13 de fevereiro que resultou na morte de um brasileiro,
de Rio Branco, e ferimentos diversos com golpes de facão e estoque de outros quatro presidiários brasileiros.
Estive no hospital com o secretário de Direitos
Humanos do Acre, Nilson Mourão, e o prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, e a ex-prefeita de Brasiléia
Leila Galvão, do presidente da Câmara de Epitaciolândia, Raimundo Menezes e outros vereadores de
Brasiléia e Epitaciolândia. No hospital, pude constatar
a situação dos feridos durante essa rebelião, ouvindo
maiores detalhes sobre os relatos que já havia ouvido
de familiares.
A situação do presídio é extremamente preocupante. Vou tentar descrever o quadro tal como ele é: lá
dentro o que vigora é a lei do mais forte. Há um espaço
informal, como um pátio, no qual estão mais de 200
presos, homens e mulheres lado a lado. Desse total,
33 detentos são brasileiros, ou 37 segundo o oficial
responsável pela casa de detenção.
Ao redor desse espaço, ou seja, do lado de fora
dessa espécie de círculo que concentra os presos,
há o policiamento. Ou seja, somente nesse espaço,
do lado de fora desse pátio, os guardas e os policiais
atuam e têm autoridade.
Na parte de dentro do pátio, o que existe é o domínio dos presos. É um espaço sem lei do Estado, um
espaço onde os presos estabelecem suas próprias leis.
A gravidade da situação impressiona.
As celas do presídio são ocupadas apenas por
alguns presos. Essas celas são vendidas para aqueles
detentos que têm condições de pagar por esse, digamos, privilégio. Isso virou um meio de poder entre os
detentos. Algumas celas são equipadas até com frigobar e televisão, o que é disputado pelos outros presos
e é motivo de guerra entre eles.
Quem tem uma cela tem o direito de morar com
a família dentro dela.
Tomamos conhecimento, inclusive, de que uma
mãe brasileira, presa por tráfico de drogas, que tinha
a companhia de uma filha de 3 anos e de outra de
13 anos, adolescente, naquele local. Questionada,
essa mãe informou que a menina não morava ali, mas
“passava férias”, e depois, que era uma visita. O que
fazia durante um mês uma garota de 13 anos em um
presídio?
Parece-nos absurdo, inacreditável e inaceitável
tanto essa situação de caos como a presença de meninas naquele ambiente.
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Em reunião com o cônsul do Brasil na Bolívia, o
diplomata Guilhermo Barbosa, cobramos, juntamente
com o secretário de Direitos Humanos do Acre, Nilson
Mourão, prioridade em algumas ações consideradas
emergenciais: a garantia de vida dos envolvidos na rebelião que foram jurados de morte pelos outros detentos bolivianos; o tratamento adequado para o detento
que se encontra ferido e precisava ser encaminhado
para outra cidade para fazer exames mais detalhados,
além de acompanhamento jurídico para os demais
brasileiros que se encontram presos no país vizinho.
Também sugerimos que o consulado brasileiro
faça um relato da situação para o Ministério das Relações Exteriores para que tomem providências. O cônsul
Guilhermo Barbosa informou hoje que realmente não
é possível entrar na parte do presídio onde os policiais
não garantem a segurança, mas que familiares da
menina de 13 anos relataram que ela estaria mesmo
com a mãe. Eles disseram que temem que a menina
esteja sendo usada para troca de favores sexuais, ou
melhor, comercializada pela própria mãe em busca de
favores e privilégios junto aos poderosos que dão as
ordens no presídio.
O cônsul informou ainda, nesta terça-feira, que
o consulado do Brasil irá pedir ao Escritorio dos Derechos del Pueblo, o que seria equivalente aqui no Brasil
à Secretaria de Direitos Humanos e à Vara da Infância
de Cobija uma investigação aprofundada e ações para
a retirada da menor e para a proibição da entrada de
outros menores no presídio.
É essa situação que queríamos expor para o conhecimento e análise deste Senado, na esperança de
que nos aprofundemos nessa investigação para evitar
que situações deploráveis como essa possam perdurar.
Amanhã, quarta-feira, às 11 horas, haverá uma
audiência pública na Comissão de Relações Exteriores
da Câmara para tratar desse assunto. Essa audiência
foi proposta pela deputada Perpétua Almeida.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, gostaria hoje de fazer um breve
e sincero cumprimento à decisão do governo da presidente Dilma de aumentar o benefício do programa
Bolsa Família para pessoas em condição de extrema
pobreza.
O plano de complementação da renda repassada
mensalmente pelo Bolsa Família vai atingir 2,5 milhões
de pessoas que já eram beneficiadas pelo programa,
mas permaneciam extremamente pobres.
A partir do próximo mês de março, essas pessoas
receberão um complemento do Bolsa Família no valor
necessário para que sua renda mensal supere R$ 70.
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Essa medida vai garantir mais dignidade e inclusão
social aos mais pobres entre os mais pobres.
Esses 2,5 milhões beneficiados são os últimos já
incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais
que deixam a pobreza extrema.
Segundo estudos do governo, cerca de 700 mil
pessoas ainda estão fora desse cadastro. Para isso, o
governo vai trabalhar ainda mais na busca de pessoas
para serem contempladas em programas sociais como
o próprio Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e
o Luz para Todos.
Os recursos para dar suporte à decisão de complementar o Bolsa Família somam R$ 733 milhões,
para 2013, mas o valor humano e social dessa ação
ultrapassa em muito esse número.
O Bolsa Família é uma das estratégias do programa Brasil Sem Miséria, com meta de retirada de 22
milhões de pessoas da extrema pobreza.
Ainda convivemos com a existência da miséria
em nosso país e a própria presidente reconhece que,
por isso, é necessário encontrar os brasileiros extremamente pobres e incluí-los para que recebam o beneficio que têm direito.
Ela diz, com segurança, que o Estado deve ir
atrás dessas pessoas, e irá. Até agora, cerca de 20
milhões de pessoas miseráveis inscritas no Cadastro
Único no início de 2011 saíram da miséria. E esse número vai aumentar.
As ações do governo nos últimos anos não deixam dúvidas da seriedade do compromisso assumido com o país. O valor gasto com o Bolsa Família tem
aumentado no governo Dilma. Em 2010, ao final da
gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, R$
14 bilhões foram destinados ao programa. A previsão
para este ano é de R$ 23 bilhões.
Com essas ações corajosas, concordamos que
o Brasil vira uma página decisiva na nossa longa história de exclusão social.
Vira também uma referência que foi iniciada em
2003, no governo Lula, quando foram unificados os
programas sociais ainda muito precários.
A ação social do governo petista, ampliada ano
a ano, e a ação coordenada de 18 ministérios em
torno do Plano Brasil Sem Miséria apresentam resultados que incluem 267 mil pessoas matriculadas em
416 tipos de cursos técnicos; mais de 22 milhões de
atendimentos em programas de produção inclusiva
para pessoas pobres do campo, levando água, luz e
assistência técnica; a implantação de 240 mil cisternas
no Semiárido Nordestino; a adesão ao ensino integral
de escolas que atendem alunos beneficiários do programa; e a construção de creches, postos e unidades
básicas de saúde levando em conta essa população.
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Concordamos com a presidente Dilma quando
ela diz que o Brasil Sem Miséria é hoje o plano social
mais focado, mais amplo e mais moderno no mundo.
Esse programa nasceu de um ideário vitorioso que
segue cada vez mais vigoroso, produzindo resultados
expressivos, garantia de renda, de inclusão produtiva
e de acesso aos serviços públicos.
É para esse modelo de ousadia e gestão social
competente que apresentamos nossos cumprimentos
e reforçamos nossa certeza de que é essa a trajetória
que levará este país a reduzir a fome, a desigualdade
e a injustiça social.
Era o registro que eu queria fazer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Vanessa Grazziotin.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Mais uma vez, cumprimentamos S.
Exa, Senador Anibal, assim como todo o Partido dos
Trabalhadores, que está em festa hoje. Parabéns pelo
pronunciamento, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – (Intervenção fora do microfone.)
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. V. Exa será atendido de
acordo com o Regimento da Casa.
De acordo também com o acerto feito aqui em
plenário, em que o próximo orador inscrito seria o Casildo Maldaner, há uma permuta, e falará, neste momento, como oradora inscrita, Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria agradecer...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Senadora Vanessa, me permita, Senadora Ana Amélia.
É o Senador Wellington, aqui no canto.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
apenas para pedir minha inscrição como Líder.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não. O Senador Wellington está
inscrito pelo tempo da Liderança, do PT e do Bloco.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Eu
queria dizer que eu faço uma comunicação inadiável,
e agradecer muito ao Senador Casildo Maldaner. É
uma comunicação rápida. Muito obrigada, Senador,
pela aquiescência.
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A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Comunicação inadiável, então,
Senadora?
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Inadiável. É, por favor.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeito.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu estava
inscrita, fui a primeira e cedi ao Senador Anibal Diniz.
Mas o que eu queria falar, Presidente, é que todos nós ficamos chocados, diariamente, cada vez que
vemos aquelas cenas dramáticas, como foi a retirada
dos viciados em crack da cracolândia do Rio de Janeiro, no coração da capital, da Cidade Maravilhosa. Isso
não é nada maravilhoso. É uma tragédia diária, uma
verdadeira epidemia, não mais um problema de segurança, mas um problema verdadeiramente de saúde
pública, um problema social muito grave. A questão
está relacionada à vulnerabilidade, envolve inclusive
crianças, jovens, adolescentes, e também, claro, adultos. Isso é preocupante. É um desafio que a sociedade
brasileira tem para resolver, Senador Casildo Maldaner, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, Senadora Vanessa Grazziotin, demais Senadores e Senadoras. É uma tragédia diária.
Nós estamos vendo pais acorrentando filhos para ficar
livres dos traficantes, como acontece no meu Estado.
Aqui, nesta Casa, nós estamos apresentando...
Eu sou relatora do PLS nº 111, de 2010, que trata da
internação involuntária de dependentes químicos. Da
mesma forma, há um projeto que também está em
grande discussão nacional, de autoria do Deputado
Osmar Terra, que trata do mesmo tema.
Prefeituras de muitas cidades também passaram
a olhar com atenção para esse grave problema, como
eu disse, não só de segurança, mas, sobretudo, de
saúde pública, pela epidemia da droga.
O Governo Federal está atento a essa questão.
O Ministério da Justiça e o da Educação firmaram
uma parceria com empresas privadas para aumentar
as informações e a prevenção quanto ao uso das drogas. Penso que prevenção e informação são grandes
remédios. Que ha diálogo dentro de casa entre pais
e filhos, entre os jovens também, sobre os riscos da
dependência química para a destruição dos sonhos
de muitos jovens brasileiros.
Nesta semana, eu recebi a Secretária Nacional
de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Drª
Paulina Duarte, uma especialista que, há trinta anos,
trata dessa matéria. Ela me entregou as revistas produzidas pela Editora Maurício de Sousa, que farão parte
da campanha permanente de educação e prevenção
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às drogas nas escolas – inicialmente para as escolas
públicas –, que será lançada em abril.
Nas histórias das revistas em quadrinhos, os famosos personagens da Turma da Mônica dão dicas
importantes para evitar a trágica armadilha montada
pelo crime organizado na área das drogas. Eu tenho
aqui alguns exemplos das sugestões preparadas, de
forma personalizada. Para o público infantil, há as
menores revistas, claro, o gibizinho para as crianças,
que vai certamente chamar a atenção. Para os jovens
adolescentes, usam a figura do mangá, do desenho japonês. Isso vai ser também de utilidade para a criança
de mais idade. E há um livro importante para o educador, para os professores, e um livro indispensável para
os pais nessa campanha, que vai causar certamente
um grande efeito e um grande impacto, e assim nós
esperamos.
Nas histórias, temos esses personagens mostrando exatamente os perigos e os riscos das drogas. Os
pais dos alunos e professores também terão manuais
de orientação, contendo as melhores formas de abordar o tema drogas, que é uma triste realidade presente na vida de muitas famílias não só do meu Estado
do Rio Grande do Sul, mas, certamente, dos demais
Estados brasileiros.
Aliás, há um observatório da Confederação Nacional dos Municípios, mostrando, Senador Casildo
Maldaner, que, em 80% ou 90% dos Municípios, há o
registro do consumo de drogas, especialmente do crack.
Na campanha, mais de 72 mil educadores, Senadora Vanessa Grazziotin, já estão sendo capacitados
pela UnB, a Universidade de Brasília, para trabalhar
com as publicações em 42 mil escolas públicas, em
primeiro lugar, depois vai se estender também para
outras instituições. As escolas que priorizam as ações
públicas contra o crack serão as primeiras a colocarem a campanha em prática. Na próxima semana, o
Ministério da Justiça vai promover um seminário relacionado à Lei 11.343, de 2006, sobre área das drogas.
Será uma oportunidade de chegarmos a um consenso
sobre a internação compulsória, tema que está sendo
polemizado, mas temos que enfrentá-lo de maneira
absolutamente racional, observando os critérios médicos e não ideologizando um tema que é de gravidade
e urgência inadiável.
Portanto, faço aqui um apelo para que possamos
evitar as cenas degradantes que vimos ontem na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, daqueles
dependentes químicos, verdadeiros farrapos humanos,
inconscientes, com depressão profunda, causada pelas drogas. A informação, a conscientização e, sobretudo, a prevenção são os mais importantes aliados da
sociedade e do Poder Público nessa luta colaborativa.
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Essa não é uma luta desse ou daquele governo, é uma
luta da sociedade brasileira, e se não nos dermos as
mãos para enfrentá-lo, seremos, por esse problema,
vencidos. Toda a sociedade tem a responsabilidade
de se engajar na luta contra o consumo e sobretudo
o tráfico de drogas
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª.
Inscreveu-se aqui, porque havia uma vaga na
terceira posição para orador inscrito, o Senador Casildo Maldaner. Convido o Senador Ferraço para fazer
uso da palavra como orador inscrito, e, na sequência,
Senador Casildo Maldaner.
E convido a Senadora Ana Amélia para seguir
na direção dos trabalhos.
Obrigada.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente em exercício desta sessão, Senadora
Ana Amélia, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, assim
como V. Exª, Senadora Ana Amélia, tenho acompanhado os últimos acontecimentos, os últimos registros dessa decisão, a meu juízo, acertada, do Prefeito
Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que inaugurou uma
nova fase de combate ao uso do crack em nosso País.
Esse é um problema de todos nós. Esse é um
problema do Governo Federal, dos governos estaduais. E esse é um desafio do poder local, assim como
da sociedade civil organizada, das igrejas, de todos
aqueles que têm responsabilidade e sensibilidade para
com esse problema, que está tomando de assalto e de
angústia muitas famílias em nosso País.
Foi de fato uma megaoperação, uma operação
audaciosa, uma operação de quem não quer ficar
omisso, de quem não quer cruzar os braços, de quem
quer ir para o enfrentamento dessa questão, com policiais, com assistentes sociais, com educadores, com
médicos, com psicólogos. E o produto, o resultado
dessa ação é o de que 99 pessoas usuárias de uma
cracolândia na Avenida Brasil foram recolhidas. Vinte
e nove foram internados involuntariamente, entre eles,
uma grávida com vírus HIV; outros 30 usuários ficaram
internados por vontade própria.
No balanço da operação corajosa e audaciosa,
liderada pelo Prefeito Eduardo Paes, que já está gerando polêmica na cidade, a Prefeitura, a meu juízo, foi
direto ao ponto. A internação era, na prática, a única
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maneira de salvar vidas e de enfrentar um problema
de saúde e de segurança pública.
A ação da Prefeitura, assim como a adoção da
internação compulsória em São Paulo, há cerca de 20
dias, levanta uma questão complicada, complexa, polêmica: como lidar com os dependentes de uma droga
explosiva como o crack? A internação compulsória é,
ou não, a melhor solução?
Trago a reflexão de uma pessoa extremamente
admirada e respeitada em nosso País, o Dr. Drauzio
Varella, que tem um profundo conhecimento de dependentes químicos e da dependência química.
Diz o Dr. Drauzio Varella: “Infelizmente, ainda
não existe uma receita pronta, ainda não existe uma
receita exata para o tratamento dos usuários do crack.”
Quanto às internações compulsórias, as poucas
experiências já em andamento mundo afora não servem como referência para o nosso País, uma vez que
a nossa realidade, uma vez que a realidade brasileira
é bem diferente, no contexto cultural, no contexto social, de outras experiências, em outras circunstâncias
País afora.
É óbvio que um tratamento feito de comum acordo com o próprio usuário, em condições voluntárias,
tem muito mais chance, muito mais oportunidade de
sucesso. É óbvio que existe, no caminho, uma chance
de recaída, e essa é uma chance alta, como revelam
as evidências, todas elas científicas.
Mas nem por isso podemos negar uma oportunidade a esses usuários, que, na verdade, sofrem de uma
doença crônica e grave que é a dependência química.
Repito aqui a pergunta sempre feita por um renomado
psiquiatra do meu Estado, o Dr. José Nazar: E se fosse
nosso filho? E se fosse nossa filha que estivesse na
cracolândia? E se já tivéssemos esgotado toda nossa
capacidade de diálogo? E se já tivéssemos tentado de
tudo para convencê-lo ou convencê-la a largar a droga e esse submundo onde se expõe a miséria humana? Nós iríamos mesmo preferir deixar o nosso filho
na cracolândia, em condições degradantes, sujeito a
todo tipo de risco, mergulhado cada dia mais no vício?
Essa é a pergunta que nós precisamos fazer no
nosso consciente, em lugar de tratarmos esse tema
de forma ideológica, turvando, incorporando uma nuvem que não traz qualquer tipo de contribuição efetiva
a esse drama, que muitas famílias do meu Estado, e
Brasil afora, estão tendo que enfrentar. Nós teríamos
coragem de deixar ali os nossos filhos para, supostamente, não interferir no seu livre-arbítrio – se é que
existe livre-arbítrio para uma pessoa que está condenada sem capacidade de buscar um caminho novo, de
buscar uma alternativa para esse inferno em que se
viu envolvida por n razões?
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Diz ainda o Dr. Drauzio Varella que chega a classificar como ridícula a discussão em torno do livre-arbítrio dos dependentes, que teriam direitos básicos
usurpados com a internação compulsória. Para muitos,
uma política autoritária e paliativa.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, na maior parte do
caso foi o crack que já usurpou, há muito, o livre-arbítrio desses usuários; a compulsão pela droga rouba a
clareza de raciocínio, rouba a capacidade de escolha;
rouba, enfim, qualquer vestígio residual, se é que existe, de dignidade humana naquele semelhante que se
encontra mergulhado nesse inferno.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Ricardo.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Claro. Darei o aparte com muita alegria e com muito
prazer ao meu estimado Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Senador Ricardo Ferraço, estava ouvindo, primeiramente, a Senadora Ana Amélia, e V. Exª vem na
mesma esteira. E começo a meditar, como V. Exª citou, na chaga, no âmago da questão: e se fosse um
filho nosso, uma filha? Não analisar ideologicamente
a questão, é uma questão de família, questão de ser
humano. Essas pessoas estão ali. Será que não servem de instrumento para outros crimes de profissionais
que os usam? E, aí, comecei, refletindo com V. Exª, a
mergulhar com o que tem ocorrido e ainda acontece
em Santa Catarina nas últimas semanas, o que tem
ocorrido lá. Muitas vezes, comando de gente de dentro,
os profissionais usando pessoas que não têm o que
fazer, não sabem que a vida é essa, e os usam como
instrumentos para queimar ônibus, jogar fogo, fazer
isso, fazer aquilo, aventurar, para ter um retorno, para
ter alguma coisa em troca, que é o seu vício. Usa-se
muito isso, constatou-se, agora, em Santa Catarina.
Então, veja, parece-me que São Paulo fez, o Rio vem
realizando agora, não sei se não vai se estender ao
Brasil. Claro que uma questão compulsória, uma questão involuntária, a gente fica meditando, mas acho que
esse esforço, essa tentativa de fazermos, de levarmos
para internar, para tentar buscar uma solução, já que
esgotaram-se na família, nos parentes, nos amigos,
todas as alternativas, por que não buscarmos então,
dessa maneira, para tentarmos evitar coisas piores que
estão acontecendo aí? Por isso, quero me associar ao
pronunciamento de V. Exª, inclusive da Ana Amélia
que fez antes. Acho que isso vale a pena refletirmos
cada vez mais.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Aproveito a contribuição de V. Exª para trazer, aqui, a
minha solidariedade às ações do Governador Colombo.
(Soa a campainha.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Tenho assistido ao seu drama, ao drama que vive
Santa Catarina, um Estado que, todos sabemos, pacificado, que tem enfrentando desafios, mas o Governador Raimundo Colombo tem sabido, a meu juízo a
distância, liderar todo esse enfrentamento em parceria
como Ministério da Justiça. O nosso desejo é que o
seu Estado possa resgatar a paz e a pacificação em
Santa Catarina.
Mas agradeço e acolho as contribuições de V. Exª.
Ouço o Senador Davim, mas digo que, associado
a esse drama, existe outro, Senador, que é o drama
das meninas grávidas das cracolândias; muitas delas
recém-saídas da infância; adolescentes. Quer dizer, é
preciso que a gente encare esse debate, faça um enfrentamento desse debate com a realidade dos fatos
que estão se dando. Mas ouço V. Exª com muito prazer, Senador Davim.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senador
Ferraço, eu serei breve. Quero me associar ao pronunciamento de V. Exª e digo, e comentei com a Senadora Ana Amélia – inclusive não tive o privilégio de
ouvir o pronunciamento de S. Exª, que foi na mesma
linha –, mas eu comentei com a Senadora a lucidez
das palavras de V. Exª, sobretudo quando aborda um
tema que é sempre usado como argumento de contestação à internação involuntária, que é a bandeira
do livre-arbítrio. Na verdade, foi boa a colocação de
V. Exª quando fala que o dependente químico, o drogadicto, ele não tem poder de discernimento; a razão
dele está embotada pela dependência à substância.
Portanto, essas questões têm que ser discutidas com
muita clareza, sem o viés ideológico. A gente precisa
separar as questões técnicas, as questões científicas
de possíveis...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – ... envolvimentos ou opiniões políticas e ideológicas. Quero parabenizar V. Exª e me associar ao seu pronunciamento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Eu é que agradeço a contribuição e já caminho para
o encerramento, Presidente.
O certo é, Srªs e Srs. Senadores, que nós não
podemos ficar com os olhos fechados, cerrados, diante
desse cenário. Eu digo isto para concluir: vou apresentar
na Comissão de Assuntos Sociais requerimento para
que possamos discutir em audiência pública com especialistas, trazendo e convidando para estar conosco
aqui o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro e tantos outros prefeitos que tiveram a coragem
de, em lugar de ficarem discursando, botar a mão na
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massa e partir para o enfrentamento para que essas
pessoas, para que essas famílias possam ter, quem
sabe, uma alternativa, uma luz no final do túnel.
Por isso me parece ser absolutamente oportuno
que o Senado da República possa se debruçar sobre
esse tema, na Comissão de Assuntos Sociais, onde
os senhores militam, onde V. Exªs militam, e com muito
êxito, um tema tão relevante como esse, que faz parte
do cotidiano, do dia a dia de muitas famílias que estão
mergulhadas na angústia e no sofrimento, sem uma
alternativa para os seus filhos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Ricardo Ferraço, eu fico gratificada por
termos começado a sessão praticamente tratando desse tema, que não é apenas de governos, como bem
V. Exª disse, mas é um tema crucial para a sociedade
brasileira, que precisa encarar de maneira corajosa
essa questão.
Acho que V. Exª faz justiça aos Prefeitos do Rio
de Janeiro e de São Paulo, que tomaram a frente e
a coragem, enquanto o Senador Paulo Davim, que é
médico e conhece bem os dramas da saúde pública...
Isso é mais do que um problema de segurança, é um
problema de saúde pública, é uma epidemia que grassa,
destruindo sonhos de famílias e jovens. E essa adolescente, o filho já nascerá sob o efeito da droga, já será
um dependente químico, o que é uma coisa trágica.
Além disso, os riscos da contaminação por HIV, a Aids.
Então, V. Exª, nós todos aqui estamos dispostos
a entrar nesse enfrentamento juntos para encontrar
uma solução.
Felicito-o também pela argumentação usada aqui,
nesse pronunciamento, que é um desafio para todos
nós.
Parabéns, Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Fora do microfone.) – Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra...
O Regimento determina, Senadores, um orador
e uma comunicação inadiável ou pela Liderança, mas
o Senador Casildo Maldaner está inscrito.
Queria agradecer ao Senador Paulo Davim pela
cedência. Ele será o próximo orador, pela Liderança
do Partido Verde.
Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner, do
PMDB de Santa Catarina. (Pausa)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Enquanto o Senador vem à tribuna, eu queria
fazer algumas leituras.
A Presidência designou:
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– como membros suplentes, os Deputados Fátima Pelaes e Eduardo Cunha, em vagas existentes,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012, conforme o Ofício nº 46, de 2013, da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Colbert Martins, em substituição ao Deputado Eduardo Cunha,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme o Ofício nº 47, de 2013, da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios na íntegra:
OF/GAB/I/N° 46
Brasília, 18 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Fátima Pelaes e Eduardo Cunha passam a integrar, na
qualidade de suplente, a Comissão Mista destinada a
apreciar e dar parecer à Medida Provisória n° 595/2012,
que “Dispõe sobre a exploração direta e Indireta, pela
União, de portos e instalações portuárias e sobre as
atividades desempenhadas pelos operadores portuários, e dá outras providências”, em vagas existentes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 47
Brasília, 18 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Colbert Martins passa a integrar, na qualidade de titular,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 601/2012, que “Altera as Leis n°
12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, e
para desonerar a folha de pagamentos dos setores da
construção civil e varejista; n° 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições
de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; n° 10.931, de 2
de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de
afetação de incorporações imobiliárias; nº 12.431, de
24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro
de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede
de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da
remuneração dos serviços de arrecadação da base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Se-
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guridade Social – COFINS; e dá outras providências”,
em minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Eminente Senadora Ana Amélia, que preside
esta sessão, caras Senadoras e Senadores, há quase uma década, a previdência privada no Brasil não
atingia crescimento tão vigoroso quanto alcançou no
ano passado. A arrecadação totalizou R$70,4 bilhões,
aumento de quase 32% em relação ao ano anterior.
Então a previdência privada, em 2012, teve um crescimento extraordinário, cerca R$70 bilhões.
Os números revelam uma nova e positiva tendência que combina o aquecido mercado de trabalho, a
elevação de renda e uma preocupação do trabalhador
com sua segurança futura. Não são poucos aqueles
que, desde cedo, já começam a investir numa aposentadoria mais tranquila, aplicando pequenas quantias
que garantirão a segurança tão desejada. Até pouco
tempo, os servidores públicos, por sua vez, não tinham
sequer essa preocupação. Os poderes aos quais estavam vinculados garantiam sua aposentadoria, sempre
respeitando o teto salarial brasileiro, aquele equivalente
ao vencimento de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não o teto, logicamente, da Previdência Social, de
R$3.916,20, que podemos chamar, eu diria, entre os
dois tetos, de tetinho.
Com as mudanças aprovadas no ano passado,
nesta Casa, os novos servidores, admitidos posteriormente à entrada em vigor do novo regime, terão assegurados vencimentos apenas até o teto do INSS. Para
alcançarem rendimentos superiores, precisam aportar recursos em fundos de previdência complementar
criados especificamente para tal fim. Esse servidor
fará um aporte e contará ainda com uma contrapartida do empregador, seja ele do Executivo, Legislativo
ou Judiciário, limitada a 8,5% da parte do salário que
exceder os R$3.916,20, quer dizer, o que ultrapassar
o teto do INSS.
As perspectivas são alvissareiras para os jovens
que planejarem seu futuro, sem dúvida. Todavia, convenhamos, caros colegas, para uma parcela extremamente significativa da sociedade esses sonhos não são
mais acessíveis, e é dessa que devemos nos ocupar.
Não podemos esquecer, nobres colegas, aqueles
beneficiários do Regime Geral da Previdência, trabalhadores privados, Senador Paulo Paim, que contribuíram sua vida inteira e hoje vivem exclusivamente
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do benefício do INSS. Atualmente, quase 30 milhões
de brasileiros estão nessa situação, com rendimentos
limitados ao tetinho, inferior a R$4 mil.
Dados do Ministério da Previdência Social indicam uma realidade ainda mais preocupante: 69,2% dos
beneficiários, ou seja, quase 21 milhões de pessoas
recebem apenas um salário-mínimo, ínfimos R$678,00.
Quer dizer, dos 30 milhões, essa grande fatia de aposentados do Brasil, todos eles estão abaixo não do
teto famoso, desse pequeno do INSS; estão abaixo
dos R$3.900. Desses 30 milhões, 21 milhões de aposentados, praticamente dois terços, recebem apenas
um salário-mínimo de aposentadoria. Vejam como é!
São, no mais das vezes, pessoas que ainda têm
famílias para sustentar, remédios para adquirir, aluguel,
alimentação, enfim, uma série de compromissos para
garantir um mínimo de dignidade até o fim de sua vida.
Como todos nós sabemos, essa engenharia financeira é simplesmente impossível. Não há como fazerem uma complementar. Então, depois de conquistar
o direito à aposentadoria, muitos precisam retornar ao
mercado para complementar a sua renda. Vão fazer
bicos, buscar alternativas que permitam elevar minimamente seus vencimentos e fazer frente a suas necessidades. Quando conseguem legalizar esse bico, ou
seja, trabalhar na legalidade, eles voltam a contribuir
com a Previdência. E o que recebem por isso? Nada!
Hoje, nada.
Trata-se, exagerando, de uma apropriação indevida dos aportes feitos por esses trabalhadores. É
uma apropriação indevida! Nada mais justo do que
esse contribuinte ter seu benefício incrementado proporcionalmente.
Ainda em 2011, propusemos o PLS nº 188, que
corrige essa distorção. O projeto de lei estabelece a
devolução de todas as contribuições vertidas pelos
aposentados. O montante correspondente terá reajuste mensal pelo IPCA e a devolução será realizada
por meio de pagamentos mensais.
Para facilitarmos a organização dessa devolução,
estabelecemos que ela será devida após um prazo de
carência de 36 contribuições, ou seja, o trabalhador
precisa completar três anos de contribuição para ter
direito a solicitar a devolução dos valores vertidos.
Essa devolução representa, na verdade, um ganho
real na aposentadoria, já que o valor total retornará em
parcelas mensais. É essencial destacar que a soma do
benefício original do aposentado com a devolução da
contribuição realizada no período adicional de trabalho
não deve ultrapassar o teto do Regime Geral da Previdência Social, o famoso tetinho. Não pode ultrapassar!
O projeto – esse que nós apresentamos em 2011
– segue seu longo rito de tramitação: encontra-se hoje
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na Comissão de Assuntos Económicos, sob a relatoria
do nobre Senador José Pimentel, sem dúvida, um especialista no tema, ex-Ministro da Previdência que foi.
Outros projetos que versam sobre o mesmo tema foram
apensados para tramitação conjunta, Senadora Ana
Amélia. Tanto melhor. Não há problema, tanto melhor.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Já vou para os finalmentes.
Desejamos não a aprovação no nosso projeto de
lei, não precisa ser este, mas simplesmente garantir
ao aposentado pelo menos justiça. Pelo menos justiça,
Senador Paulo Paim! Tenho convicção de que esse é,
igualmente, o desejo do Parlamento brasileiro.
Por isso, para finalizar, a pessoa que se aposentou, conseguiu o seu tempo de serviço, se tem tempo
por lei e conseguiu se aposentar, por exemplo, com
R$800,00 ou com R$1.000,00, ele está com os seus
65 anos de idade e ainda tem que fazer algum bico, se
ele precisa buscar mais alguma coisa para pagar o seu
aluguel, ajudar o neto, um filho ou alguém da família,
buscar um remédio e assim por diante, ter uma vida
melhor, ele pode trabalhar. Ele quer trabalhar formalmente e contribui. Se ele contribuir, o direito de acessar esses valores a sua fraca aposentadoria é justo,
sempre respeitando o teto, não o tetão, esse, o grande;
não esse famoso –, sempre respeitando o teto do INSS.
Eu acho que isso é uma questão de justiça no Brasil.
Presidenta Ana Amélia, eu vejo que o nosso grande Senador Paulo Paim, que é da área, quer dar uma
pequena contribuição e eu não poderia sair da tribuna
sem ouvi-lo, nem que seja breve, até para encerrar o
meu pronunciamento, Senador.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Grande contribuição, Senador Casildo, sem dúvida.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Até porque
o plenário está vazio. Estamos aqui em três Senadores, mais a Senadora presidindo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – O aparte de V. Exª preenche, sem dúvida.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Isso porque V. Exª é meu amigo. Senador Casildo, é só para
cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento. V. Exª está
debruçado sobre um tema que, de fato, preocupa. Eles
dizem que são 500 mil, mas para mim é em torno de um
milhão de pessoas que já voltaram ao trabalho, estão
contribuindo e não têm nenhum benefício de retorno.
Por isso, o seu projeto faz, digamos, o caminho de volta
da justiça. Que eles possam recuperar o dinheiro que
depositaram. Eu lhe confesso que recebi uma contribuição do Sr. Folador, lá do Paraná. Ele me encaminhou um
projeto, uma proposta, na verdade, de alteração da lei,
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que vai mais ou menos na linha do seu. Ele diz: depois
que o trabalhador já concluiu o tempo de contribuição
– 35 anos, o homem, e 30, a mulher –, já chegou aos
60 anos, homem, e 55, mulher, ele deveria até não ter
que contribuir mais. Poderia trabalhar, mas teria um plus
no seu salário, que seria 11%. Ele não pagaria mais os
11%. Mas eu acho que o seu projeto resolve a questão, porque V. Exª, além de olhar para frente, olha para
trás, para aqueles que já pagaram. E esse projeto que
esse articulista me mandou – é também especialista na
área, pelo que fiquei sabendo – aponta que não é justo
que o trabalhador, além do fator, ainda tenha um desconto de 11% do seu salário para a Previdência, sem
nenhum retorno. Mas o seu projeto eu entendo que vai
um pouco mais além. Eu quero repetir isto: V. Exª olha
para trás e olha para frente, para que esse dinheiro
efetivamente volte para o nosso trabalhador tão sofrido. V. Exª também relata – eu quero aqui dar a minha
contribuição também – que em torno de 21 milhões de
aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo,
dos 29 milhões. Significa que oito milhões ainda ganham
um pouquinho mais que o salário mínimo. Eu diria que,
desses oito milhões, mais de 50% já estão na faixa de
um a três salários mínimos. É uma faixa muito pequena – eu diria que não chega a 2% – que está próxima
ao teto, porque ninguém mais ganha o teto. Por isso,
V. Exª está coberto de razão. Meus cumprimentos pelo
pronunciamento.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Recolho o aparte de V. Exª, Senador Paulo
Paim. Acho que esse é o caminho. É uma questão de
justiça. Até porque...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Estou encerrando, Senador.
Até porque, se a pessoa está com 65, 67, ganhando aí mil e poucos reais, dois mil reais, está abaixo de
teto, e se ela se sentir em condições de buscar alguma
coisa, se as condições físicas permitem – quando não
puder mais, paciência –, ela quer ter o direito a fazer
um cálculo atuarial, de acordo com o IBGE, a longevidade, e acrescente alguma coisa, ou se devolva, ou
acrescente ao que ele recebe. Porque, na hora em que
não tiver mais, de jeito nenhum, condições físicas para
nada, aí ela vai ter um pouquinho mais para substituir o
trabalho que vem exercendo. É uma questão de justiça.
Muito obrigado, minha nobre Presidenta e caros
colegas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Casildo Maldaner e
convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do
Partido Verde, o Senador Paulo Davim.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Antes, porém, faço mais algumas comunicações:
– como membro titular, o Deputado Alberto Filho,
em substituição ao Deputado Alceu Moreira, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 603, de 2013,
conforme o Ofício nº 79, de 2013, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Fabio Trad,
em substituição ao Deputado Edio Lopes, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 601, de 2012,
conforme o Ofício nº 80, de 2013, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Professor
Setimo, em substituição ao Deputado Raul Henry, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 586, de
2012, conforme o Ofício nº 81, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Osvaldo Reis,
em substituição ao Deputado Henrique Eduardo
Alves, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 591,
de 2012, conforme o Ofício nº 82, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados;
– como membro suplente, o Deputado Professor
Setimo, em substituição à Deputada Fátima Pelaes, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 590, de
2012, conforme o Ofício nº 83, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados; e
– como membro suplente, o Deputado Edio Lopes, em substituição à Deputada Teresa Surita,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 591, de 2012,
conforme o Ofício nº 84, de 2013, da Liderança
do PMDB na Câmara dos Deputados;
Os ofícios foram encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios na íntegra:
OF/GAB/I/Nº 79
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autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei
nº 10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de
2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a
Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece
medidas para aquisição de milho em grãos para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos
criadores situados nos municípios da área de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE”, em substituição ao Deputado Alceu Moreira.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e considerarão. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 80
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Fabio Trad passa a integrar, na qualidade de titular, a
Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à
Medida Provisória n° 601/2012, que “Altera as Leis n°
12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, e
para desonerar a folha de pagamentos dos setores da
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições
de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991; n° 10.931, de 2
de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de
afetação de incorporações imobiliárias; nº 12.431, de
24 de junho de 2011; e n° 9.718, de 27 de novembro
de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede
de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da
remuneração dos serviços de arrecadação da base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Edio Lopes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/N° 81
Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alberto Filho passa a integrar, na qualidade de titular,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 603/2013, que “Altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados
Professor Setimo passa a integrar, na qualidade de
titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 586/2012, que “Dispõe
sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes
federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabeti-
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zação na Idade Certa, e dá outras providências”, em
substituição ao Deputado Raul Henry.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 82
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Osvaldo Reis passa a integrar, na qualidade de titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida
Provisória nº 591/2012, que “Altera a Medida Provisória nº
579, de 11-9-2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre
a redução dos encargos setoriais, e sobre a modicidade
tarifária”, em substituição ao Deputado Henrique Eduardo.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 83
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Professor Setimo passa a integrar, na qualidade de
suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 590/2012, que “Altera a
Lei nº 10.836, de 9-1-2004, para ampliar a idade limite
de crianças e adolescentes que compõem as unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família
elegíveis ao recebimento do Benefício para Superação
da Extrema Pobreza, e dá outras providências”, em
substituição à Deputada Fátima Pelaes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
OF/GAB/I/Nº 84
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Edio
Lopes passa a integrar, na qualidade de suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida
Provisória nº 591/2012, que “Altera a Medida Provisória
n° 579, de 11-9-2012, que dispõe sobre as concessões
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica,
sobre a redução dos encargos setoriais, e sobre a modicidade tarifária”, em substituição à Deputada Teresa Surita.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – �������������������
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
na última semana, como muitos já devem saber, a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a
Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema é
“Fraternidade e Juventude”.
Reporto-me a esse assunto por vários motivos:
o primeiro deles é, sobretudo, por acreditar na importante função social e transformadora que a CNBB vem
realizando através das campanhas da fraternidade, ao
longo dos 50 anos de existência desse trabalho. O outro motivo é o orgulho de saber que o berço, o cerne
da Campanha da Fraternidade é no meu Estado, na
cidade de Nísia Floresta, numa pequena comunidade chamada Timbó, através do trabalho de caridade
realizado por Irmãs Vigárias, que lá se instalaram no
início dos anos 60, sob a orientação e coordenação
do então Bispo auxiliar de Natal, Dom Eugênio Sales.
Foi tão inspirador e frutífero aquele trabalho caritativo em Timbó, que contava, inclusive, com fundos da
Europa para ajudar comunidades carentes na América
Latina, que, dois anos depois, a CNBB abraçou a ideia
e tornou o movimento nacional, disseminando para
as demais arquidioceses e paróquias de todo o Brasil
A Campanha da Fraternidade tem como princípio básico aliar a evangelização a diversos temas sociais, como meio ambiente, saúde, alimentação, entre
muitos outros. Cinquenta anos após a sua criação, a
comunidade de Timbó tornou-se um exemplo prático,
passando por grandes transformações, e hoje existem
cooperativas de artesanato, atívidade que serviu como
mola propulsora para melhorias na vida das pessoas
daquela comunidade. E tudo nasceu a partir daquele
sonho embrionário das Irmãs Vigárias, que, por carência
de padres, tomavam conta da paróquia daquela região.
Desenvolveram ações com objetivos práticos, com
aquisição de filtros de água e redes para as pessoas
carentes e até de um televisor que foi instalado em praça pública. Assim foram feitas as transformações que
hoje dão tanto significado para a vida daquela comunidade que, certamente, não chegaria aonde chegou
se não fosse a criação da Campanha da Fraternidade.
Srª Presidente, a escolha do tema deste ano,
“Fraternidade e Juventude”, se coaduna com a grande Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer
em julho próximo, no Rio de Janeiro. Mas, no meu entendimento, a Campanha da Fraternidade se coaduna, principalmente, com a necessidade premente de
arregimentar e de encaminhar a juventude brasileira
para direções em que prevaleçam a cultura pela paz e
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pela justiça, em que prevaleçam a garantia dos direitos
fundamentais, como o direito à saúde, escola, lazer,
segurança, pilares que sustentam uma verdadeira cultura de paz e de justiça social.
De acordo com os dados do IBGE, de 2011, 53
milhões de brasileiros estão com a idade entre 15 e 29
anos. Precisamos estar atentos a essa parcela, porque é a mais vulnerável ao envolvimento com drogas.
Agora há pouco, nós ouvimos um pronunciamento
do Senador Ferraço e, antes, um pronunciamento da
Senadora Ana Amélia. Os dois nobres Senadores,...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ...os dois
ilustres Senadores, abordaram um tema de suma importância para todos nós, para este Parlamento e para
o povo brasileiro, que é a epidemia de crack neste País,
que se capilarizou por todos os rincões do Brasil, por
mais longínquos que sejam. É uma doença que está
comprometendo o futuro da Nação. A discussão que
foi proposta pelo Senador Ferraço é sobre a internação
involuntária, e nós precisamos ter um olhar atento e
vigilante sobre este tema. Precisamos debater, atendendo a uma proposta do Senador e da Senadora Ana
Amélia, na Comissão de Assuntos Sociais.
Esse segmento também é vulnerável à violência,
é vulnerável à carência de formação escolar e profissional. E essas pessoas, Srs. Senadores, serão o futuro
do nosso País. Mas elas fazem parte do presente, elas
já existem e têm problemas e necessidades.
Portanto, penso que trazer essa discussão, unir
juventude e fraternidade à luz da fé cristã demonstra
a preocupação da CNBB com o futuro dos nossos
jovens. É uma iniciativa da Igreja Católica, que tenta
aproximar-se da linguagem, das atitudes e do vigor,
sobretudo transformador, tão inerente aos jovens, com
a intenção de que a Igreja possa ser um caminho, uma
justificativa de vida e uma esperança para quem ainda tem tanto para receber e também tem tanto a dar.
São essas as nossas palavras de hoje, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
O Sr. Ataídes de Oliveira (Bloco/PSDB – TO) –
Senador, Senador...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Eu queria informar, Senador, que, pelo Regimento
Interno, como se trata de comunicação de liderança,
não são permitidos apartes. Nem comunicação de liderança, nem comunicação inadiável. Seria oportuno,
porque o tema é realmente relevante, entendo os propósitos de V. Exª, preocupado com esse tema social
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relevante. Mas apenas porque, regimentalmente, essa
é a determinação que nós temos.
Eu queria saber se o Senador Paulo Paim tem
a comunicação... Para que o nosso telespectador e o
Senador entendam, pelo art.17 do Regimento Interno,
os Senadores todos podem se manifestar como oradores inscritos em dois dias da semana e poderão fazê-lo
no terceiro dia, desde que não haja... Mas o Senador
Pedro Taques está inscrito para falar e eu consulto o
Senador Pedro Taques se não pretende fazer uso da
palavra. Não pretendendo fazer uso da palavra, de
que teria o direito, V. Exª, Senador Paulo Paim, poderá fazê-lo, mesmo no art. 17, por não haver oradores
inscritos para esta tarde.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Senadores, Senadoras,
hoje, o Supremo Tribunal Federal – vou rezar muito, vou
torcer muito e, se precisar, eu ficarei de joelhos – há
de tomar uma decisão que considero importantíssima
para todos os aposentados e pensionistas.
O País vive uma grande expectativa em relação
ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, que hoje vai
apreciar o instituto jurídico da desaposentação – muitos chamam de a desaposentadoria. Srª Presidenta, os
Ministros do Supremo irão decidir, no caso concreto,
ou seja, no Recurso Extraordinário nº 630501, sobre
a tese da possibilidade de o segurado do INSS ter direito a eleger, como fundamento do direito adquirido,
benefício mais vantajoso, desde que ele tenha preenchido todos os requisitos mínimos para a chamada
aposentação.
Em todo o País – e o Senador Casildo Maldaner
falava agora do tema –, cada vez mais aposentados
recorrem à Justiça para garantir esse direito que já é
assegurado para os servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
Eu mesmo posso optar pela aposentadoria que
eu entender mais benéfica para mim. Eu posso ir para
o INSS ou posso ir para o Instituto dos Parlamentares.
Mas o celetista, cujo limite máximo da aposentadoria é
em torno de R$4 mil – e ninguém se aposenta com R$4
mil, chega, no máximo, a R$4 mil, e a ampla maioria fica
na faixa de 1 a 3 salários mínimos –, esse não pode.
Pelo princípio mínimo da isonomia, eu entendo
que o Supremo há de decidir que também o trabalhador celetista que voltou a trabalhar e a contribuir poderá renunciar à aposentadoria original, em que ele
foi prejudicado devido ao maldito fator previdenciário
– ele voltou a trabalhar, a sua idade avançou, o tempo
de contribuição avançou –, e poderá, sim, aposentar-se com o princípio, agora, da integralidade. É hoje. Eu
estou acompanhando passo a passo.
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Eu diria que a desaposentação é o instituto que
permite que a pessoa continue a trabalhar depois de
aposentada e solicite o recálculo do benefício, com as
novas contribuições, o que, com certeza, vai aumentar
os seus proventos.
Como muitos desses aposentados continuam
trabalhando e contribuindo para a Previdência, o valor da nova aposentadoria conquistada judicialmente
– espero eu que essa notícia saia hoje à noite –, com
base nessa tese, pode chegar ao reajuste de até 50%
no seu benefício, porque o fator corta do salário da
mulher, depois que faz o cálculo das 80 maiores contribuições, como é para nós todos, leia-se, Judiciário,
Executivo e Legislativo. Sabe o que é que faz? Depois
aplica o tal do redutor e corta pela metade. Só para o
celetista! Só para aquele em que a Previdência teve
um superávit neste ano de R$25 bilhões. E todos que
atuam nessa área sabem que o número é esse. Neste
ano o superávit da Previdência urbana foi R$25 bilhões.
Repito, todos os servidores, Executivo, Legislativo e Judiciário, podem optar pela desaposentação.
Por isso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que ela deve ser concedida também
ao assalariado da carteirinha de trabalho assinada
ou celetista.
De acordo com ����������������������������
dados apresentados pela ����
P���
rocuradora do INSS, na sessão que deu início ao julgamento de um dos recursos relacionados ao tema, há,
no Brasil, em torno de 500 mil aposentados que precisaram voltar a trabalhar para sobreviver – eu acho
que é muito mais.
Tramita no Congresso o PLS nº 91, de nossa autoria aqui no Senado, com esse mesmo objetivo, e, lá
na Câmara, o Projeto 2.682, do Deputado Cleber Verde, que trata desse reconhecimento, ou seja, possibilita
que o trabalhador em atividade, depois de aposentado,
entre com o instituto da desaposentadoria.
Por fim, declaro, mais uma vez, que defendo a
isonomia entre os trabalhadores da área pública e da
área privada e que nenhum dos dois sofra com o famigerado fator previdenciário e a desaposentação seja
garantida também aos celetistas.
Srª Presidenta, tais institutos devem trazer tratamento igual tanto para a área pública como para a
área privada. A caixa da Previdência é uma só. Alguns
dizem: “Olha, a Previdência está com um déficit de 40
bi”, e outros mudam os números. Um diz 40 bi, outro
diz 20 bi. Eu já vi alguém dizendo que são 150 bi, caso
se altere o fator. Isso não é sério. É uma irresponsabilidade de quem usa esses números.
Por isso, com base nesse princípio, não permitir
o recálculo dos benefícios é violar o direito adquirido,
cláusula pétrea, contido no art. 5º, XXXVI, da nossa
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Carta Magna, que eu ajudei a escrever porque tive a
satisfação de estar lá como Constituinte.
Confio na decisão dos Ministros do Supremo,
confio nos Ministros que integram nossa Corte Suprema, pois sei do compromisso desses Ministros com o
texto da Constituição, com as cláusulas pétreas, com
o Estado democrático de direito e com os pilares do
nosso ordenamento jurídico.
Encerro, Srª Presidenta, este pronunciamento,
lembrando uma frase do ilustre jurista Clóvis Beviláqua,
que disse: “Interpretar a lei é revelar o pensamento que
anima suas palavras.” É a busca da justiça.
Eu estou otimista. Sei que o parecer da relatoria
é favorável aos trabalhadores, e estamos aqui falando
de trabalhadores. Podem ter certeza todos os senhores: aqui
�������������������������������������������������
foi dito que 21 milhões, dos 29 milhões, ganham um salário mínimo. Fica uma faixa de 8 milhões
e, desses 8 milhões, quase – eu diria aqui, sem medo
de errar, porque estou próximo do número – 7 milhões
ficam na faixa entre 1 e 3 salários mínimos. Eu acho
que é 1% que ganha em torno de 5 salários mínimos.
Então, é esse povo que estamos mais uma vez
aqui defendendo, da tribuna do nosso Senado.
Srª Presidenta, vou dar por lido, porque meu
tempo está concluído. Mas quero também registrar os
trabalhos feitos pelos consultores da Casa. Já estive
em outra oportunidade, na tribuna, elogiando a capacidade técnica e intelectual dos nossos consultores e
consultoras. Volto para, mais uma vez, reiterar o que
disse naquela fala.
Os consultores do Legislativo do Senado trabalham e trabalham muito. É material de alta competência. Muitos projetos que aqui aprovei, como o fim do
fator, aqui no Senado, e está na Câmara; reajuste dos
aposentados, que aprovei aqui no Senado, está na
Câmara; o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que
aprovei aqui no Senado, está na Câmara; o projeto
dos autistas, que aprovamos aqui e lá, e esse é lei; a
política do salário mínimo, enfim, todos tiveram a lavra
e a força dos consultores do Senado.
Lembro aqui do trabalho acumulado. A consultoria
legislativa do Senado produziu mais de 12 mil trabalhos no ano que passou. No ano passado, debatemos
temas importantes e lá estavam os consultores com a
sua contribuição e a sua permanente eficácia.
Discutimos o Código Florestal – Senadora, V.
Exª trabalhou tanto nesse tema e acompanhamos V.
Exª –, a cota nas escolas, a Lei Geral da Copa, a punição para crimes de lavagem de dinheiro, a questão
dos royalties, a reforma do Código Penal. São alguns
temas só que eu aqui lembro.
Mas quero também lembrar que, em 2012, os
consultores entregaram à Mesa, às comissões e aos

38

04788 Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

consultores, 12.321 trabalhos. De uma forma ou de
outra, projeto, trabalho escrito, consulta, a participação permanente nas comissões. Na sessão legislativa
de 2012, 79% das proposições apresentadas por nós
– e digo nós, Senadores; não somente eu – e pelas
comissões do Senado contaram, e podemos arredondar, 80% fruto da lavra dos consultores. A produção
da consultoria legislativa partiu de 5.131 trabalhos, em
1999, para 12.321, no ano de 2012.
Consta também o trabalho feito por eles. O número registrado na sessão legislativa de 2012 é 69%
maior do que em 2010. É importante que mostremos
à população que o nosso trabalho conta aqui com
homens e mulheres da maior capacidade, do maior
gabarito, todos concursados, todos concursados que
enfrentaram o debate para chegar aonde chegaram,
muitas vezes dois mil candidatos, três mil candidatos
disputando uma vaga, e chegaram aqui e têm mostrado toda capacidade.
Por fim, quero aqui de público reconhecer a importância do trabalho de pesquisa, de elaboração feita pelos nossos consultores. Agradeço muito, tenho
certeza de que em nome de todos os Senadores e
Senadoras, a todos os consultores e consultoras do
Legislativo, do Senado Federal, por sua preciosa dedicação à causa da legislação e do bem comum de
todo o nosso povo.
Particularmente, quero dizer que sou muito grato
a todos vocês que, prontamente, sempre respondem
a nossos pedidos de subsídios e informações. Até
mesmo, recebemos muitas cartas, muitas correspondências, todos nós, e nem sempre tenho a resposta
pronta. Basta que eu ligue para a consultoria e eles
dizem: “Paim, manda para cá; vamos estudar e vamos
responder para esse cidadão lá do interior, dos grotões,
de qualquer parte do Brasil, para que ele saiba o que
o Senado pensa desse ou daquele tema”.
Então, meus cumprimentos aos consultores do
Senado, Senadora Ana Amélia, que sei que também
trabalha muito com eles.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Senador Paulo Paim, eu queria, primeiro, endossar
porque, de fato, sou testemunha do empenho, da dedicação, do talento e do preparo técnico dos consultores:
o Alexandre e o Zé Pinto – vou citar apenas dois, porque tive o trabalho, e o Zé Pinto, V. Exª conhece bem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Zé Pinto
chegou a ser meu Suplente de Senador.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Verdade, pois é.
Então, o Zé Pinto, numa matéria da área do trabalho, o Projeto 606, de autoria do Senador Romero
Jucá, uma matéria extremamente relevante e complexa,
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ele foi extremamente valioso, e também o Alexandre
na Lei Geral da Copa, que foram, digamos, temas de
maior polêmica que conseguimos fazer.
Então, reconheço toda a equipe dos nossos Consultores Legislativos, sem os quais não poderíamos
trabalhar. Somos generalistas, embora V. Exª tenha um
foco muito para a área social, mas somos generalistas e, aqui, temos que contar com a eficiência técnica
dos consultores.
E queria dizer, Senador Paulo Paim, que gostaria muito que o Supremo Tribunal Federal, além desse
julgamento sobre a desaposentadoria, colocasse na
pauta a questão dos aposentados do Fundo Aerus. É
uma espera longa e muito dolorosa para os aposentados. Só eles sabem a dor que estão sentindo com
a demora desse julgamento. Então, eu, como V. Exª,
tenho tratado também dessa matéria, espero que o
Supremo coloque na pauta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se me
permitir – eu sei que não é adequado interagir diretamente com a Presidenta –
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – No Regimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –... essa
preocupação do Aerus, eu quando fui vice-presente do
Senado, recebi na Casa o atual Ministro do Supremo
Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Recebi; ele me
apresentou todos os argumentos para o cargo que
ele estava a ser indicado, que era o Supremo Tribunal
Federal. Acompanhei-o e dialoguei com os Senadores aqui na Casa, e tomei a liberdade, mediante esse
relacionamento que tive com ele, de fazer o encaminhamento para ele colocasse na pauta. Espero que o
retorno seja positivo, na mesma linha de um trabalho
que fizemos juntos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Tomara Senador. Vamos torcer para que isso
aconteça. E não tenho dúvida do compromisso do Ministro Joaquim Barbosa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Gostaria
que fosse dado com lido na íntegra, por favor.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o país vive uma grande expectativa no dia
de hoje, pois volta a pauta de julgamento do Supremo
Tribunal Federal a discussão sobre a desaposentação.
Os ministros do Supremo irão decidir no caso
concreto, ou seja, no Recurso Extraordinário 630.501,
a tese sobre a “possibilidade do segurado do INSS ter
direito a eleger, com fundamento no direito adquirido,
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benefício mais vantajoso, desde quando preenchidos
os requisitos mínimos para a aposentação.”
Em todo o país, cada vez mais, aposentados recorrem à justiça para garantir esse direito.
A desaposentação é um instituto que permite que
a pessoa continue a trabalhar depois de aposentada,
e solicite o recalculo do benefício, com as novas contribuições, para aumentar seus proventos.
Como muitos desses aposentados continuam
trabalhando e contribuindo para a previdência, o valor da nova aposentadoria, conquistada judicialmente,
com base na tese da desaposentadoria, chega, muitas
vezes, a ser 50 % maior.
O tema possui repercussão geral, ou seja, relevância jurídica e social, segundo voto da Ministra
Ellen Gracie.
A “desaposentadoria” ou “desaposentação” deve
figurar em outras discussões, mas a decisão de hoje
servirá de indicativo para todos os processos que versam sobre tal tese.
Aos servidores públicos é possibilitada a desaposentação, por isso o Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que ela deve ser concedida também aos trabalhadores do regime celetista.
De acordo com dados apresentados pela procuradora do INSS, na sessão que deu início ao julgamento de um dos recursos relacionados ao tema, há
no Brasil 500 mil aposentados que voltaram a trabalhar
e contribuem para a Previdência.
Tramita no Congresso o PLS 91/2010, de nossa
autoria, e o PL 2682/2007, do deputado Cleber Verde,
que trata do assunto reconhecendo a possibilidade da
desaposentadoria.
Por fim, declaro mais uma vez que defendo a
isonomia entre os trabalhadores, por isso luto pelo fim
do fator previdenciário e pela possibilidade da desaposentação para os celetistas.
Pois tais institutos devem trazer tratamento igual
tanto para a área pública quanto privada.
Não permitir o recálculo dos benefícios é violar
o direito adquirido, cláusula pétrea, contido no art. 5º
XXXIV (36) da nossa Carta Política.
Confio na decisão dos excelentíssimos Ministros
que integram nossa Corte Suprema, pois sei do compromisso com o texto constitucional, com as cláusulas
pétreas, com o estado democrático de direito e com
os pilares do nosso ordenamento jurídico.
Encerro este pronunciamento parafraseando o
ilustre jurista Clóvis Beviláqua:
“Interpretar a lei é revelar o pensamento que
anima suas palavras.”
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em outra ocasião já tive a oportunidade
da falar sobre a importância do trabalho que os Consultores e Consultoras desta Casa realizam.
Volto, para reiterar o que disse então e, somar
àquela fala, alguns números e informações muito importantes, Srªs e Srs. Senadores.
A Consultoria Legislativa do Senado Federal produziu mais de 12 mil trabalhos em 2012.
No ano passado debatemos temas muito importantes e, os Consultores, com a sua contribuição ao
nosso trabalho, enriqueceram esses debates.
Nós discutimos o novo Código Florestal, as cotas para estudantes de escolas públicas, a lei geral da
Copa de 2014, a punição para crimes de lavagem de
dinheiro, a divisão dos royalties do petróleo, a reforma
do Código Penal e muitos outros temas polêmicos.
Para cada um desses temas pudemos contar
com estudos, notas, pareceres, ou seja, com trabalhos
técnicos da melhor qualidade.
Em 2012 a Conleg entregou à Mesa, às Comissões e aos parlamentares 12.321 produtos, entre trabalhos escritos, consultas orais e serviços.
Na sessão legislativa de 2012, 79% das proposições apresentadas por nós e pelas Comissões do Senado contaram com o assessoramento da Consultoria.
A produção da Consultoria Legislativa partiu de
5.131 trabalhos em 1999 para 12.321 no último ano.
Consta do Informativo da Conleg que a produção de 2012 foi a maior já registrada em ano eleitoral.
O número registrado na sessão legislativa de 2012
é 69% maior do que o registrado em 2010, também
ano eleitoral, em que foram produzidos 7.289 trabalhos.
É importante que mostremos à população que
o nosso trabalho conta com o grande apoio desses
Consultores. E, é claro, com o apoio de todos os funcionários efetivos ou comissionados.
É importante que reconheçamos o importante
papel que os dados, as pesquisas, as ponderações
feitas pela Conleg cumprem em nosso dia a dia.
Quero agradecer aos Consultores Legislativos do
Senado Federal por seu precioso apoio e dedicação.
Particularmente, sou muito grato a todos vocês,
que prontamente respondem aos nossos pedidos de
subsídios e maiores informações.
Parabéns pelo belo trabalho!!!
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Na forma regimental, a sua solicitação será
atendida, de inclusão na íntegra do pronunciamento
que apresentou à Mesa.
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Eu queria convidar para fazer uso da palavra,
como orador inscrito, o Senador Cyro Miranda, do
PSDB de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, que preside
esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, Rádio Senado,
Agência Senado, TV Senado, senhoras e senhores,...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Cyro, eu pediria licença a V. Exª, Senador Cyro Miranda, apenas para saudar os nossos
visitantes que estão acompanhando aqui a sessão
do Senado Federal, homens e mulheres que visitam
o Senado. Muito obrigada pela visita.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda, que é
do PSDB de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigado, Senadora.
Hoje, nós perguntamos, quando o PT completa
dez anos de governo: que partido político mantém em
seus quadros filiados condenados em última instância
pela Suprema Corte do País?
Que partido político convida para participar das
homenagens uma pessoa que já está condenada?
José Dirceu, os Deputados José Genoino e João
Paulo Cunha, bem como os demais envolvidos no men����
salão foram condenados por Ministros, em boa parte,
escolhidos pelos Governos do PT.
Graças ao bom senso e às provas dos autos, a
toga, como manto supremo da Justiça, impôs-se sobre qualquer vontade. Impôs-se até mesmo sobre a
vontade do Ex-Presidente Lula, que tentou influenciar
e intimidar a mais alta corte do Brasil.
É preciso dizer desta tribuna que o projeto político do PT esconde um desejo chavista e fidelista
de fazer as instituições democráticas e republicanas
curvarem-se ao maior poder dos comandantes e ditadores, como ocorre na Venezuela e em Cuba. Em
uma tentativa de distorcer a história, prefere esquecer
que os programas sociais de que tanto se vangloria o
Partido dos Trabalhadores foram criados no governo
de Fernando Henrique.
A cartilha comemorativa dos 10 anos do PT distorce as estatísticas e tenta rotular os adversários. O
PT quer ser o salvador da Pátria!
Para fazer justiça, é preciso reconhecer, sim, a
amplitude que os programas sociais tiveram nos governos do PT e que o gasto social federal chegou a 16%
do PIB em 2011. Mas o governo de Fernando Henrique Cardoso já tinha elevado esse número de 11%
para 13% do PIB. O número de brasileiros em pobreza
extrema, que era em torno de 43% da população em
1993, no período hiperinflacionário, foi reduzido para
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34% depois do Plano Real. Sem dúvida, esse número
foi reduzido de forma substancial no governo Lula, e
caiu para 23%.
Mas os desafios sociais brasileiros não começaram a ser vencidos pelo Partido dos Trabalhadores!
Não haveria como investir na área social se o País não
tivesse passado pelo Plano Real, que estabilizou a
economia. Não haveria como gerir o Estado sem uma
Lei de Responsabilidade Fiscal, que lamentavelmente
tem sido burlada pelo Governo do PT. Por que o PT
não colocou em sua cartilha comemorativa a estagnação da economia que o Brasil tem vivido nesses dois
primeiros anos de Governo?
O PT estampa os réus do mensalão como heróis
e apresenta à Nação uma festa com a Presidente da
República. Essa conduta fere de morte os princípios
do Estado de Direito e macula a ordem democrática
reconstruída a duras penas pelo governo brasileiro. É
um verdadeiro desacato à justiça. A corrupção e o tráfico de influência se tornaram tão comuns ao longo dos
10 anos que é bem capaz de a ex-chefe do Gabinete
da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, também aparecer entre os convidados.
O Partido dos Trabalhadores esqueceu-se das
bandeiras que lhe deram origem, até a do livre pensamento. É de se lamentar que o Governo do PT não
consiga garantir a palavra da blogueira Yoani Sánchez,
impedida de colocar sua visão do que é, na prática, o
governo de Fidel em Cuba. É inacreditável como um
partido que lutou pela livre expressão do pensamento,
pela recondução do País à democracia e ao Estado
de direito consiga virar as costas ao que há de mais
caro às sociedades livres: a liberdade de expressão.
Nesses dez anos de Governo do PT, o que, de
fato, há para se comemorar em termos de aperfeiçoamento dos marcos regulatórios necessários ao
progresso sustentável do Brasil? O que, na verdade,
foi feito para garantir que as profundas reformas realizadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso,
fundamentos para o crescimento econômico, não se
vissem em risco diante da inflação que foge ao controle
das autoridades monetárias e de um PIB que patina?
Na área econômica, o Governo do PT foi bem,
enquanto o Presidente Lula pôde ficar acomodado pelo
crescimento contínuo, durante os sete anos anteriores
à crise americana. Mas o Brasil precisa entender que,
mesmo diante da força motriz da economia mundial, o
País cresceu abaixo da média também, quando comparado às demais economias emergentes.
À medida que o mito da marolinha foi-se desfazendo e as manobras de incentivos pontuais a determinados setores da economia foram se esgotando, o
Brasil mergulhou numa estagnação econômica.
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A redução da taxa Selic é um mérito da Presidente Dilma, porém é preciso mais ousadia para que as
empresas parem de pagar juros altíssimos em razão
dos spreads bancários.
Se o Presidente Lula não tivesse se acomodado
na retórica do “nunca antes na história deste País”,
poderia ter trabalhado mais em favor de um desenvolvimento duradouro. O PT continua a agir em favor
de um projeto político centrado em dogmas e não nas
prioridades do Brasil.
Nesses dez anos de Governo do PT, o Brasil
continua a cobrar dos contribuintes impostos de países ricos, mas a prestar serviços de países pobres.
No ranking dos países mais eficientes em converter
impostos em bem-estar dos cidadãos, o Brasil está
na lanterna, atrás de emergentes do Leste Europeu,
como a Eslovênia e a República Tcheca, e de países
vizinhos, como o Uruguai e a Argentina.
O cidadão brasileiro, quando compra um produto,
paga, em média, 30% em recolhimento de impostos.
Além disso, paga IPVA, IPTU e Imposto de Renda.
No que tange ao Imposto de Renda, a classe média
é extremamente onerada: paga pela educação dos filhos, mas não pode descontar dos rendimentos o total
investido nas futuras gerações do País.
O fato é que, nesses dez anos de Governo do PT,
os brasileiros viram o impostômetro bater recordes a
cada ano, mas não têm um sistema público de saúde
capaz de atendê-los adequadamente ou a garantia
de segurança pública no exercício sagrado de ir e vir.
O cidadão trabalha quatro meses do ano para pagar
impostos, que se concentram na mão voraz da União.
Até mesmo na área social, os dados têm sido
manipulados em favor dos interesses do Governo.
Vejam agora a questão da pobreza, Srªs e Srs.
Senadores. O Planalto alardeia ter tirado da miséria
quase 20 milhões de pessoas, o equivalente a 10%
da população brasileira, em apenas dois anos do Governo Dilma.
O segredo do milagre é manipular os aspectos
cruciais da contabilidade, a definição do que vem a
ser pobreza extrema – ou miséria – , de um lado, e o
cadastro das famílias declaradas miseráveis, do outro.
Em primeiro lugar, se o Governo ajustasse o teto
da renda mensal familiar per capita pelo IPCA, os R$
70,00 seriam hoje R$ 90,00. Isso por si só já mudaria
muito esse milagre.
Mas o curioso é que o censo do IBGE de 2010 apontava 16 milhões de brasileiros com rendimento inferior
a R$70,00. Então como é que agora são 19,5 milhões?
A alquimia é parecida com a do desempenho dos
alunos do segundo grau. Trocou-se o índice do IBGE,
que segue metodologia rigorosa, pelo cadastro do
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próprio Governo, realizado em parceria com os mais
de 5.500 Municípios brasileiros.
É evidente a falta de rigor técnico do Governo.
E os apagões verificados em todo o Brasil? O
que o PT tem a dizer sobre isso? Era de se esperar
que o partido resolvesse o problema...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
...sobretudo quando se consideram as críticas feitas
a Fernando Henrique Cardoso.
A verdade é que o Brasil não progrediu como
poderia nesses dez anos. O alardeado PAC patina;
instituições como o Banco do Brasil e a Petrobras
estão aparelhadas politicamente e veem em risco a
credibilidade do mercado financeiro.
A Petrobras perdeu 40% do seu valor nos últimos três anos!
Srª Presidente, ao completar dez anos no Governo, o Partido dos Trabalhadores deveria fazer uma
profunda reflexão sobre os valores da seriedade e a
importância de ter um projeto para o Brasil sustentável,
voltado à consolidação dos institutos da democracia
e da República.
É hora de o Brasil parar e refletir sobre os destinos da Nação e ver que a manipulação de dados,
a tributação excessiva e a mão forte do Estado não
contribuem para construirmos uma sociedade-cidadã.
É hora de o Brasil ver o quão maléfico é para o
Estado de direito essa atitude do PT, que pretende
colocar a Presidente da República...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
...������������������������������������������������
ao lado dos réus do mensalão, numa festa que comemora dez anos do PT no poder.
Os dez anos de Governo foram marcados por
sucessivos escândalos de corrupção, antes e depois
do mensalão.
De Palloci a Waldomiro Diniz, passando pela
Gtech, Correios, sanguessugas, dólares na cueca,
aloprados, Erenice e Lina Vieira, além dos dossiês
contra Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso,
são dezenas de episódios que envergonham a Nação.
Os dez anos do PT impediram a apuração efetiva
da morte do prefeito de Campinas, e não esclareceram o desvio de mais de R$100 milhões da Bancoop;
a corrupção no Ministério dos Transportes, na Conab,
no Ministério do Turismo e no Ministério do Trabalho.
Os dez anos do PT mostraram como prática o
aparelhamento político do Estado, arruinaram a Petrobras, orgulho dos brasileiros, e colocaram as bandeiras
partidárias acima dos interesses da Nação.
Muito obrigado, Srª Presidente, pelo tempo extra.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Cyro Miranda.
Convido para fazer uso da palavra, numa permuta com o Senador Paulo Bauer, o Senador Waldemir
Moka, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje ocupo esta tribuna para fazer
um anúncio à população do meu Estado. Vejam a que
ponto chegam estas questões.
Estou fazendo uma comunicação que as companhias aéreas deveriam ter feito à população do meu
Estado, em respeito até ao consumidor.
Quero informar que a TAM e a GOL suspenderam ontem, terça-feira, quatro voos diretos nos trechos
Campo Grande–Brasília e Brasília–Campo Grande.
Até este momento, certamente, a população do
meu Estado não tem conhecimento dessa decisão, o
que é um fato a lamentar.
Esclareço que passageiros só ficaram sabendo
das suspensões quando foram reservar passagem
para um desses destinos, pela Internet ou por meio
de agências de viagem.
Pelo que se apurou, a TAM suspendeu a operação
do voo 3571, que sai de Campo Grande às 13h48, com
chegada prevista em Brasília às 16h18, e do voo 3570,
de Brasília a Campo Grande, com saída às 12h14 e
chegada às 13h05.
Já a GOL suspendeu outros dois voos. O 1905,
de Campo Grande a Brasília, com saída às 5h15 e chegada às 7h48, e o 1904, que sai de Brasília às 23h04
e chega a Campo Grande às 23h50.
Como se observa, as duas companhias praticamente acabaram com as opções de deslocamento
aéreo entre a capital de Mato Grosso do Sul e a Capital Federal.
Os rumores sobre a suspensão desses voos começaram há cerca de 15 dias. Desde então, foram feitas
várias tentativas por minha assessoria no sentido de
obter a confirmação dos boatos, o que não ocorreu. O
que era rumor, infelizmente, se confirmou nesta terça-feira, meu amigo Senador Pedro Taques.
A decisão da TAM e da GOL prejudicará enormemente a população de Mato Grosso do Sul que usa
com certa regularidade os mencionados voos para se
deslocar até Brasília.
Sabe-se que os Poderes da República encontram-se todos localizados na Capital Federal, tais como
Presidência e seus órgãos, ministérios e secretarias,
Congresso Nacional e Judiciário (tribunais superiores,
por exemplo).
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Além do deslocamento de servidores do Estado
para reuniões e treinamentos, Brasília recebe diariamente empresários, profissionais liberais e políticos,
como prefeitos, vereadores, além de professores e
estudantes, entre outros passageiros.
Srª Presidente, é preciso avaliar com muito cuidado qualquer suspensão de voos nesses trechos
para que as opções de transporte das pessoas não
se reduzam a um voo apenas, como ocorre neste momento na capital do meu Estado, Campo Grande, com
destino a Brasília.
Diante desses fatos e como coordenador da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional,
encaminhei no dia de hoje ofícios à TAM e à GOL, com
cópia para a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),
pedindo explicações sobre essas suspensões.
Também pedi, em nome da bancada do meu Estado, audiência com o diretor-presidente da Anac, Marcelo Pacheco, para relatar os fatos e pedir a intervenção dessa agência para que os voos sejam retomados.
Eu estou fazendo isso, Srª Presidente, em respeito
à população do meu Estado, porque, conforme já disse,
quando começaram os boatos, eu tomei a liberdade de
ligar para tentar argumentar, e a informação não existe, não vai acontecer. Essa informação não existe. Aí,
lamentavelmente, suspendem-se os voos sem nenhum
aviso prévio, sem nenhuma consideração, como se ali
não houvesse milhares e milhares de passageiros que
usam diariamente esses voos.
Srª Presidente, aproveitando ainda o tempo que
me resta, eu quero dizer que estranhei, a reação – e
eu me senti na obrigação de relatar aqui – hostil de
alguns segmentos. Eu não quero entrar no mérito disso. Certamente aqui nos orgulhamos – eu me orgulho
– de sermos de uma geração que se orgulha de ter
contribuído pela retomada da democracia neste País.
E quando vejo que a militante do blog vem a este País
para participar de um debate e é hostilizada do jeito
que foi, eu me sinto na obrigação de dizer: é incrível
que isso esteja acontecendo.
Nós lutamos para que este País seja uma democracia plena. É preciso que as pessoas entendam isto,
ou seja, que não é possível que, aqui no Brasil, isso
aconteça. Mas hoje o Congresso, através da iniciativa
do Deputado Federal Otavio Leite, resgata essa questão. Acho que isso tudo poderia ser desnecessário.
Ontem, eu ainda vi um debate, na Globo News, com
a Mônica e dois entrevistados, e foram incríveis os argumentos que ainda usam, Senadora Ana Amélia. É
incrível! Pode-se dizer que o pessoal tem o direito de
protestar. Sim, tem o direito de protestar, mas o protesto não pode impedi-la de falar. Essa é a questão. Por
que isso? Por quê? O que é que está acontecendo?
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Por que é que ela não pode falar? Então, eu me sinto, Senador, na obrigação – não é muito o meu perfil,
confesso, mas eu, como militante, o faço até em nome
da minha história – de vir aqui dizer: ela tem o direito,
independentemente do que pensa. Podemos até divergir, mas o direito sagrado da expressão temos que
garantir, sobretudo às pessoas que para aqui vieram.
Não é possível que possamos regredir! Essa é, sem
dúvida nenhuma, uma postura do nosso País, que vive,
graças a Deus, um momento de plena democracia. Temos que garantir esse direito.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Moka, quero parabenizá-lo pelas duas partes do
discurso. A Anac tem que tomar providência, a agência foi criada com esse objetivo, não é possível ilhar
uma cidade importante, de um Estado importante,
como Mato Grosso do Sul – Campo Grande, em Mato
Grosso do Sul. Acerca da segunda parte do discurso
de V.Exª, eu fui à Câmara dos Deputados, presenciei
a blogueira falar e não vi nada de assustador na sua
fala. Assustador é não permitirem que ela fale. As pessoas que não permitiram que ela falasse, lá em Feira
de Santana, tinham todo o direito de se manifestar;
agora, impedir que fale, isso é um absurdo, faz-nos
recordar períodos escuros da nossa história, quando
muitos que defendiam o que V.Exª está defendendo
hoje, aqui, sumiram, desapareceram, escafederam,
como se diz no Estado de Mato Grosso.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– É verdade. Muitos dos que defendem aqui os chamados direitos humanos e que se arvoram em defensores das grandes causas...
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– ...engraçado que, dependendo de quem está sendo contestado, essas pessoas realmente emudecem.
Mas eu quero, aqui, embora dizendo que talvez
não seja o meu perfil, registrar pessoalmente que não
podemos concordar com esse tipo de hostilidade que
fizeram a essa blogueira.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Waldemir Moka, esse tema ontem foi,
aqui, bastante tratado, com muita propriedade. Aliás,
o Senador Eduardo Suplicy fez um belíssimo pronunciamento a respeito desses episódios, de maneira absolutamente equilibrada, porque, como disse V. Exª, e
Voltaire também já disse: posso não concordar com
nenhuma palavra da sua opinião, mas vou lutar até a
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morte para defender o seu direito de manifestar a sua
opinião, a sua palavra.
E, também, hoje, o jornalista Zuenir Ventura, num
primoroso artigo no Jornal O Globo, retrata com muita
fidelidade. Ele, que tem uma bela história,...
(Soa a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
–...no jornalismo, sobre a questão da nossa convidada
Yoani Sánchez, que está dando para essas pessoas
uma grande lição de democracia.
Então, cumprimentos a V. Exª. Sou solidária,
também, na questão das companhias aéreas, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradeço o aparte e o incorporo no meu modesto
pronunciamento, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Waldemir Moka.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Sérgio Souza, PMDB – PR.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
gostaria de requerer à Mesa que, assim que aberta a
Ordem do Dia, possamos fazer a quinta e última discussão da PEC nº 42, que cria o Tribunal Regional
Federal do Paraná, e também me inscrever para uma
comunicação inadiável, junto à Mesa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Senador Sérgio Souza, V. Exª está inscrito para uma
comunicação inadiável. Pode, portanto, usar a tribuna.
Quanto à PEC a que V.Exª faz referência, quero
lhe dizer que não está incluída na pauta, mas levarei
a sua solicitação ao Presidente da Casa, Senador
Renan Calheiros.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza. Pelo
Regimento Interno, é um orador inscrito e, pela comunicação inadiável, ele é o terceiro para comunicação.
Depois do Senador Sérgio Souza, vem o Senador Paulo Bauer, como orador inscrito, e, em seguida,
o Senador Luiz Henrique e também o Senador Aécio
Neves. Estou dando a ordem de inscrição dos respectivos Senadores.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza, por cinco minutos, regimentalmente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna nesta tarde, Srª Presidente, para tratar de um
assunto que considero estratégico para a economia
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brasileira e essencial para o futuro do Planeta, o uso
dos biocombustíveis.
Fui Presidente da Comissão Mista de Mudanças
Climáticas do Congresso Nacional; também fui relator
dessa mesma Comissão. Depois de quase dois anos
de trabalho profícuo, tenho convicção da necessidade de a humanidade redefinir padrões de geração de
energia, de consumo, do uso dos recursos naturais e
até da produção de alimentos como forma de assegurar o futuro das próximas gerações.
E, entre as várias formas de energia alternativa,
volto a chamar a atenção para os biocombustíveis como
sendo uma das principais fontes de substituição aos
fósseis, cuja capacidade de produção e uso no Brasil
é destaque no mundo, afinal, desde a década de 70, o
Brasil vem trabalhando através do extinto Pró-Álcool,
substituindo o uso da gasolina pelo álcool etílico.
E, de lá para cá, Srª Presidente, depois de muitas
dificuldades e superações, tornamo-nos um dos principais produtores mundiais de etanol. No que se refere
ao volume de produção, somos o segundo, perdendo
apenas para os Estados Unidos da América.
Basta verificar que a Agência Ambiental dos Estados Unidos da América, por exemplo, a EPA, classifica
o etanol brasileiro, o etanol de cana-de-açúcar, como
produto avançado e, portanto, passível de uso para
o atendimento das metas de sustentabilidade no uso
de combustíveis naquele país. Tanto que nós somos
exportadores de álcool, de etanol de cana-de-açúcar,
para os Estados Unidos e acabamos importando, por
consequência, etanol de milho daquele país.
Além do etanol, o Brasil também pode se orgulhar do seu programa nacional de biodiesel, criado
em 2004, que, após quase uma década de existência,
já demonstra grande sucesso do ponto de vista econômico, social e ambiental. Ambientalmente falando,
cumpre registrar que, desde 2010, nossa frota de veículos a diesel utiliza 5% de biodiesel para funcionar,
isso em todo o País, e em algumas cidades já temos
implantação do B20, do B30 e até B100. Nós temos
ônibus na cidade de Curitiba, por exemplo, que anda
com 100% de biocombustíveis.
O chamado B5 foi, inclusive, antecipado, e a indústria nacional de biodiesel já clama por uma mistura
maior. Fala-se em capacidade instalada de B10, e alguns chegam a dizer até em B15, capacidade instalada
de produção no nosso País.
Então, Srª Presidente, veja a importância do Brasil no cenário dos biocombustíveis. O Brasil é um País
que tem uma produção altíssima, tem capacidade instalada para produzir biocombustíveis, tanto o etanol,
quanto o biodiesel, e agora estamos falando também
em bioquerosene. Quando do evento da Rio+20, a
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convenção para a sustentabilidade, feita pela ONU,
no Rio de Janeiro, um avião de uma empresa aérea
brasileira voou de São Paulo ao Rio de Janeiro com
bioquerosene.
Então, nós temos, também, aí, algumas plantas
que estão sendo instaladas no Brasil de bioquerosene. E agora está vindo um novo etanol, um etanol de
segunda geração. E, acerca dsse etanol de segunda
geração, já temos uma planta sendo instalada no Brasil, no Estado de Alagoas, que vai fazer etanol a partir
da biomassa, a partir do bagaço da cana-de-açúcar.
Nós vamos dobrar a produção do etanol nos próximos 8 anos no Brasil, e o etanol de segunda geração
é um dos fatores que mais vai impactar nesta produção.
Srª Presidente, sendo um ano importante para o
Congresso Nacional, em que nós vamos votar algumas
matérias de suma importância, espero também que
possamos votar o marco regulatório dos biocombustíveis, que hoje se encontra tramitando na Comissão
de Agricultura do Senado Federal. Lá, sou o Relator e
devo, agora no mês de março, o mais tardar no mês
de abril, apresentar o meu relatório.
Era essa a comunicação que queria fazer, Srª
Presidente, enaltecendo o Brasil pela utilização de
combustíveis renováveis, em especial o biodiesel e o
etanol brasileiro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Paulo Bauer. Em seguida, o Senador Luiz Henrique.
E, depois, o Senador Aécio Neves.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia. É,
com grande prazer, que compareço à tribuna, na tarde de hoje, quando não pretendo abordar um tema
específico, mas desejo aproveitar da oportunidade,
para fazer alguns comentários de caráter geral que,
naturalmente, considero importantes, já que temos ouvido, diariamente, sistematicamente, notícias e informações a respeito de ações do Governo Federal que
são anunciadas para a sociedade como providências
fundamentais para assegurar o desenvolvimento, o
bem-estar social e, efetivamente, a realização de um
Governo promissor. Devo dizer a V. Exªs, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que, de forma alguma, podemos
comemorar alguma coisa com relação a essas notícias.
As ações que o Governo Federal desenvolve
são, efetivamente, ações que se caracterizam como
seu dever, como obrigação do Governo, e não, necessariamente, como demonstração de boa gestão, de
eficiência e de atendimento às necessidades da população. O Governo Federal, com essa sua intenção
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clara, explícita e visível de alcançar níveis de popularidade elevados, de alcançar credibilidade por mecanismos de Governo de que dispõe e, com isso, alcançar,
efetivamente, resultados políticos, pratica gestos e
ações que, efetivamente, não estão de acordo com o
propósito da sociedade brasileira e de nós todos que
desejamos construir um país autossuficiente, um país
que tenha em infraestrutura as condições necessárias
para se desenvolver mais e, principalmente, que tenha
estabilidade econômica.
Nós sabemos que nos últimos tempos a área
econômica do Governo tem trabalhado em assuntos
pontuais, em questões apenas localizadas para permitir
a manutenção de empregos, por exemplo, nas áreas
da indústria metalurgia e de automóveis. Ela reduz o
IPI, por exemplo, nos veículos. Com isso, mantém o
mercado de compra e venda de veículos aquecido e
gera uma condição para as empresas automotivas de
manutenção de empregos. Só que, com o aumento
do número de veículos circulando nas cidades e nas
rodovias, que não são duplicadas, que não têm suficiente atenção e manutenção, nós verificamos o congestionamento do sistema viário nacional se acentuar.
De outro lado, quando observamos que providências são adotadas para permitir que a inflação não
cresça através dos mecanismos de crédito, de política
de juros, nós estamos verificando e constatando que
o Governo não trabalha com a perspectiva de médio
e longo prazo, ele trabalha com a perspectiva do imediatismo, da solução de problemas do dia de hoje, no
dia de hoje, sem, contudo, nos dar uma direção e um
caminho para o dia de amanhã.
Também observamos que seguida e sistematicamente o Governo anuncia novas providências. Meses atrás – ou talvez ano atrás –, o Governo enviou
para este Plenário, e também para o da Câmara dos
Deputados, um projeto que criou a empresa nacional
do trem-bala. E o trem-bala, Senador Aloysio Nunes
Ferreira, não deu em nada. Não há bala nem trem!
Acabou no papel e no discurso. Mas há gente nomeada! Há gente ocupando cargo e escritório funcionando
com toda estrutura. E não há quem se interesse em
investir nesse ramo, nessa área, porque efetivamente
as condições que o Governo oferece não são atraentes nem atrativas.
Ora, se o Governo tivesse partido para a ideia
da concessão pura e simples, certamente já teríamos
algumas dessas grandes corporações que estão presentes no mundo e que trabalham com o trem-bala fazendo obra de implantação de linha férrea utilizar em
breve um sistema eficaz de transporte ferroviário no
País, assim como é o caso dos aviões que sobrevoam
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o Brasil, que pertencem à empresa privada e que estão
funcionando pelo regime de concessões.
Se nós olharmos o que o Governo Federal fez
em relação a três aeroportos no Brasil, nós poderemos aplaudir porque finalmente o Governo adotou um
novo discurso, uma nova postura, mas se o Governo
adota essa postura e esse discurso, ele não se mostra
eficaz e não traz resultados. Por que? Nós brasileiros
que usamos aeroportos não vimos nenhuma providência, não notamos nenhum avanço, apenas continuamos constatando que tudo hoje é como sempre
foi com problemas de atendimento, com problemas de
funcionamento de aeroportos, com atrasos em vôos.
Enfim, o Brasil não vai para frente, o Brasil não
consegue avançar, porque o Governo não enxerga o
depois de amanhã, o Governo não enxerga o amanhã,
o Governo enxerga só o hoje. E o hoje efetivamente é
do dia do problema já presente.
Nós temos que prover e prever para que o Brasil
possa avançar.
Eu não falo dos escândalos. Eu não falo dos crimes que nós sabemos terem sido praticados no País
contra a população por pessoas que estão presentes
em cargos governamentais ou que estiveram presentes
nesses cargos. Eu não falo de questões e de ações
como a justa a providência do aumento do valor da
Bolsa Família para mais gente ser beneficiada. Eu falo
é da falta de políticas, de notícias e de providências
que visem gerar mais empregos, gerar oportunidades.
Nós queremos que mais brasileiros possam vencer dificuldades pelas suas próprias pernas, com uma ajuda, com um empurrão do Governo e não mendigando
do Governo benefícios sociais que não lhes motivam
a continuar tentando vencer na vida pelo seu talento,
pelo seu trabalho e por sua determinação.
Quando verificamos que bancos e sistema financeiro público financiam empresas com recursos
públicos, aportados àquelas instituições que fazem
financiamentos subsidiados, devemos nos perguntar
onde está com clareza a identificação da geração de
novas oportunidades, da criação de novas empresas,
da substituição de importações. Não vemos isso. Vemos sempre e novamente medidas paliativas, medidas
que são adotadas para resolver problemas pontuais.
Eu gostaria muito de ver o Governo trazer para
cá uma reforma política consistente...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) –
...uma reforma tributária consistente, que viesse aqui
dialogar, não usar da sua maioria para apenas impor
sua vontade imperial, Srs. Senadores. Vontade impe-

46

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

04796 Quinta-feira 21

rial, sim, porque é o Governo que mais editou medidas provisórias.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – E
nós queremos que o Brasil mude. Queremos que o
Brasil mude para melhor. Queremos que o PT não
pense na mordaça, na mordaça que tenta colocar na
Yoani Sánchez, que traz para o Brasil informações de
Cuba que os que hoje governam o país não querem
ver reveladas. Nós não queremos o Governo Federal
pensando em colocar mordaça na imprensa. Nós queremos o Governo Federal liberando o País, liberando
os homens de bem para construir um Brasil maior.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Paulo Bauer
como membro titular, em substituição ao Senador Alvaro Dias, e o Senador Aloysio Nunes Ferreira como
membro suplente, em substituição ao Senador Paulo
Bauer, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 593, de 2012,
conforme o Ofício nº 33, de 2012, da Liderança do
PSDB no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 33/13 – GLPSDB
Brasília, de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Paulo
Bauer, para integrar, como titular, a Comissão Mista
destinada a apreciar a medida provisória nº 593, de
2012, que “altera a Lei nº 12.513/11, que institui o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e
dá outras providências”, em substituição ao Senador
Alvaro Dias e ao mesmo tempo, indico-me para a suplência da mesma Comissão, em substituição ao Senador Paulo Bauer.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Queria saudar o Senador Luiz Henrique da
Silveira, do PMDB de Santa Catarina, que retorna ao
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nosso convívio após ter sofrido contaminação de um
raro vírus nos olhos e que, felizmente, está recuperado.
O Senador Luiz Henrique da Silveira, que seria
o próximo orador inscrito, cedeu, por permuta, ao próximo orador, Senador Aécio Neves, que vai fazer uso
da palavra na tribuna, neste momento.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, ilustre Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, eu tomo a liberdade, permita-me, Srª
Presidente, de saudar os diversos companheiros, em
especial os da oposição que hoje comparecem ao Senado da República, meus companheiros de bancada,
mas em especial nossos companheiros da Câmara
dos Deputados. Eu me permito homenagear a todos
na extraordinária figura humana do Presidente da minha legenda, Senador, hoje Deputado Sérgio Guerra.
Senhoras e senhores, eu aproveito esta oportunidade, oportunidade extremamente emblemática,
já que o Partido dos Trabalhadores festeja os seus
33 anos de existência e uma década de exercício de
poder à frente da Presidência, e ocupo esta tribuna
para emprestar-lhes hoje alguma colaboração crítica.
Confesso que o faço, Srª Presidente, neste momento, completamente à vontade, haja vista uma cartilha largamente distribuída hoje, especialmente produzida pela legenda para celebrar a ocasião festiva.
Nela, de forma incorreta, o PT trata como iguais as
conjunturas e realidades absolutamente diferentes que
marcaram os governos do PSDB e do PT.
Ao escolher comemorar o seu aniversário falando do PSDB, o PT transformou o nosso partido no
convidado de honra da sua festa. Eu aceito o convite,
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores que nos
ouvem, até porque temos muito o que dizer aos nossos anfitriões.
Apesar da cantilena salvacionista onipresente na
pretensa saga de partido redentor do Brasil moderno,
é justo assinalar algumas ausências importantes na
celebração petista. Nela não estão presentes a autocrítica, a humildade e o reconhecimento. Essas, senhoras e senhores, são algumas das matérias-primas
fundamentais do fazer diário da política e que, infelizmente, parecem estar sempre em falta na prática de
nossos adversários.
Mas, afinal – e essa é a grande questão –, qual
é o PT que celebra aniversário hoje? O que fez do discurso da ética durante anos a sua principal bandeira
eleitoral ou o que defende em praça pública os réus
do mensalão?
Qual é o PT que faz aniversário hoje, Senador
Pedro Taques? O que condenou com ferocidade as
privatizações conduzidas pelo PSDB ou aquele que
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as realiza hoje sem qualquer constrangimento? O que
discursa defendendo um Estado forte ou aquele que
coloca em risco as principais empresas públicas nacionais, como a Petrobras e a Eletrobrás?
O Brasil, ilustre Líder Aloysio, clama por saber
qual PT aniversaria hoje: o que ocupou as ruas lutando pelas liberdades ou aquele que, no poder, apoia
ditaduras e defende o controle da imprensa? O PT
que considerava inalienáveis os direitos individuais ou
aquele que se sente ameaçado por uma ativista cuja
única marca é a sua consciência? (Palmas.)
A verdade, senhoras e senhores, é que hoje seria
um ótimo dia para que o PT revisitasse a sua própria
trajetória, não pelo espelho do narcisismo, Senador Luiz
Henrique, mas pelos olhos da História, até porque, ao
contrário do que tenta fazer crer a propaganda oficial,
o Brasil não foi descoberto no ano de 2003.
Onde esteve o PT, senhoras e senhores, em momentos cruciais que ajudaram o Brasil a ser o que é
hoje? Como já disse aqui mais de uma vez, todas as
vezes em que o PT teve que optar entre o Brasil e o
PT, o PT ficou com o PT. Foi assim quando negou a
Tancredo seu apoio no Colégio Eleitoral para garantir o nosso reencontro com a democracia. Foi assim
quando renegou a Constituição Cidadã de Ulysses,
ilustre Senador Jarbas Vasconcelos, quando se eximiu
de qualquer contribuição à governabilidade do Governo Itamar e quando se opôs ao Plano Real e à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Em todas essas vezes, em
todos esses instantes, o PT optou pelo projeto do PT.
Fato é, ilustre Presidente José Sarney, que, com
muita honra, adentra este plenário, que, no governo,
eles deram continuidade a inúmeras políticas criadas
e implantadas pelo Presidente Fernando Henrique. E
fizeram isso sem jamais reconhecer a enorme contribuição dada pelo Governo do PSDB na construção
das bases que permitiram importantes conquistas alcançadas, muitas delas no atual período de Governo.
No governo, senhoras e senhores, ou na oposição, temos tido as mesmas posições. Não confundimos
convicção com conveniência. Nossas convicções não
nos impedem de reconhecer, inclusive, que nossos
adversários, ao prosseguirem com ações herdadas
do nosso Governo, alcançaram, sim, alguns avanços
importantes para o Brasil. Da mesma forma, são elas,
as nossas convicções, que sustentam as críticas que
fazemos aos descaminhos da atual gestão federal.
Srªs e Srs. Senadores, a Presidente Dilma Rousseff chega à metade de seu mandato longe de cumprir
as promessas da campanha de 2010. Há uma infinidade de compromissos simplesmente sublimados. A
incapacidade de gestão se adensou, as dificuldades
aumentaram e a verdade é que o Brasil parou. Os pilares
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da economia estão em rápida deterioração, colocando
em risco conquistas que a sociedade brasileira logrou
anos para alcançar, como a estabilidade da moeda.
Senhoras e senhores, sei que a grande maioria
dos Senadores e das Senadoras conhece as dezenas
de incongruências deste Governo, que tem feito o Brasil adernar em um mar de ineficiência e de equívocos,
mas o resultado do conjunto da obra, surpreendentemente, é bem maior do que a soma de suas partes.
Nos poucos minutos de que disponho hoje, gostaria de convidá-los, aos membros desta Casa, aos
membros do Parlamento, aos cidadãos e cidadãs brasileiros que nos acompanham neste instante, gostaria
de convidá-los a percorrer comigo treze, apenas treze
dos maiores fracassos e das mais graves ameaças ao
futuro do Brasil produzidos pelo Governo que hoje comemora dez anos. E confesso que não foi fácil reduzir
a apenas treze esses fracassos.
O primeiro deles, o comprometimento do nosso
desenvolvimento. Tivemos, senhoras e senhores, um
biênio perdido, com o PIB per capita avançando o minúsculo 1%. Superamos em crescimento, na nossa
região, apenas o Paraguai. Um quadro inimaginável
alguns poucos anos atrás.
Em segundo lugar, a paralisia do País, o PAC
da propaganda e do marketing. O crítico problema da
infraestrutura permanece absolutamente intocado. As
condições de nossas rodovias, nossos portos e aeroportos nos empurram para as piores colocações nos
rankings mundiais de competitividade. Repito, o Brasil
está estagnado, o Brasil está parado. São raríssimas
as obras que se transformaram em realidade e extenso
o rol das iniciativas que só têm servido à propaganda
governamental.
Em terceiro, o tempo perdido, a indústria sucateada. O setor industrial, Presidente Sarney, que tradicionalmente costuma pagar os melhores salários e
induzir a inovação da cadeia produtiva, praticamente
não tem gerado empregos e, agora, começa a desempregar, como mostrou o IBGE. Estamos voltando, numa
velocidade muito grande, àquilo que éramos nos anos
JK: meros exportadores de commodities. A queda da
indústria em 2012, relativa a 2011, chegou a 1,4%.
Vou ao quarto item e peço as desculpas às senhoras e aos senhores por estarmos tratando de forma tão superficial, mas a intenção das Bancadas de
oposição nesta Casa é tratar, é dissecar, é aprofundar
cada um desses temas nas próximas semanas, convidando, inclusive, o Governo para que aqui possa
estabelecer o contraditório.
Mas o PT – e a grande verdade é esta – jamais
valorizou a estabilidade da moeda. Na oposição, combateu ferozmente o Plano Real, e o resultado é que
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temos hoje inflação alta, persistentemente acima da
meta, com baixíssimo crescimento. Quem mais perde
– nós sabemos – são sempre os mais pobres.
Em quinto lugar, a perda de credibilidade do País.
A famosa, cantada já em verso e prosa, contabilidade
criativa. A má gestão econômica – esta é a verdade –
obrigou o PT a malabarismos inéditos e a manobras
contábeis que estão jogando por terra a credibilidade
fiscal duramente conquistada pelo País nas últimas
décadas. Para fechar as contas, instaurou-se o uso
promíscuo de recursos públicos do caixa do Tesouro,
de ativos do BNDES, de dividendos de estatais, de
poupança do Fundo Soberano e – pasmem! – até do
FGTS dos trabalhadores.
Recorro, ilustre Presidente Agripino Maia, ao insuspeito Ministro Delfim Netto, figura respeitada por
todos nós e próximo conselheiro da Presidente da
República, que, publicamente, afirmou – abro aspas
para o ilustre conselheiro da Presidente, ao referir-se
a essa maquiagem contábil:
Trata-se de uma sucessão de espertezas capazes de destruir o esforço de transparência
que culminou na magnífica Lei de Responsabilidade Fiscal, duramente combatida pelo
Partido dos Trabalhadores, na sua fase de pré-entendimento da realidade nacional, mas que
continua sob seu permanente ataque.
A quebra de seriedade da política econômica
produzida por tais alquimias não tem qualquer
efeito prático, mas tem custo devastador.
O sexto ponto que destaco aqui hoje diz respeito
à destruição do patrimônio nacional, à derrocada da
Petrobras e ao desmonte das estatais. Em poucos anos,
senhoras e senhores, a Petrobras teve perda brutal no
seu valor de mercado. É difícil para todos nós, da minha e de outras gerações, compreender, com nosso
orgulho de brasileiros, como a Petrobras pode valer
hoje menos que a empresa petroleira da Colômbia.
Como o PT conseguiu, Srª Presidente, destruir
as finanças da maior empresa brasileira em tão pouco tempo e de forma tão nefasta? E outras empresas
estatais – e isto é grave – vão pelo mesmo caminho.
Escreveu, há poucos dias, o grande economista
José Roberto Mendonça de Barros – e para ele também
me permito abrir aspas: “Não deixa de ser curioso que
o governo mais adepto do Estado forte desde Geisel
tenha produzido uma regulação que enfraqueceu tanto
as suas companhias.”
Essa é mais uma das mais graves contradições
do Governo do PT.
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Em sétimo lugar, chamo a atenção para aquilo
que posso chamar do eterno País do futuro: do mito
da autossuficiência e a implosão do etanol.
Todos se lembram, eu pessoalmente me lembro
com absoluta clareza, de que o PT alçou a Petrobras e a
descoberta do pré-sal à posição de símbolos nacionais.
Anunciou em 2006, com a mão suja de óleo, que
éramos autossuficientes na produção de petróleo e
combustíveis.
Pouco tempo depois, porém, não apenas somos
importadores de derivados, como compramos etanol
dos Estados Unidos.
Portanto, senhoras e senhores, a lista é extensa.
Passo ao oitavo tópico, a absoluta ausência de
planejamento nas gestões do Governo e o iminente
risco de apagão.
No ano passado, inúmeros especialistas, muitos
deles próximos ao Governo, apontavam que o Governo
Dilma foi salvo do racionamento de energia pelo péssimo desempenho da economia. Mas sabemos que o
risco permanece.
E esse risco, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, só não é maior porque o parque termoelétrico
herdado da gestão de Fernando Henrique Cardoso e
tão combatido naquele instante pelo PT está funcionando com sua capacidade máxima.
A correta opção da energia eólica padece com
os erros de planejamento do Governo do PT. Usinas
prontas em várias partes do País não operam simplesmente, Deputado Imbassahy, porque não dispõem de
linhas de transmissão.
Esqueceram o essencial. A disputa, hoje, dentro
do Governo é saber de qual órgão público é a responsabilidade por tamanho descalabro administrativo.
Em nono, quero citar aqui um tema, Senador
Pedro, recorrente nesta Casa, o desmantelamento da
Federação, os interesses do País permanentemente
subjugados a um projeto de poder.
O Governo vem adotando – e aqui já tive oportunidade de denunciar isso em outras ocasiões, e outros
companheiros nossos fizeram o mesmo – uma prática
perversa, que visa fragilizar Estados e Municípios, com
o objetivo de retirar-lhes autonomia e fazê-los curvar-se sempre diante do poder central.
Caminhamos numa velocidade extraordinária para
nos transformarmos num Estado unitário.
E outra gravíssima questão é a de que o Governo
Federal não assume, como seria de sua responsabilidade, o papel de coordenador das discussões vitais
para a Federação, como aquelas que envolvem as
dívidas dos Estados, os critérios de divisão do FPE
e os royalties do petróleo, assistindo passivamente,
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como se nada tivesse com essa questão, à crescente
conflagração entre regiões e entre Estados brasileiros.
E o Brasil, Srªs e Srs. Senadores, carece cada
vez mais de políticas regionais efetivas; não de mais
propaganda, mas de políticas que possam permitir
um efetivo olhar generoso para as regiões menos desenvolvidas, em especial para o Nordeste. Eu abro
aqui um parêntese para dizer que, se faltam medidas
efetivas do Governo para diminuir a agrura do povo
nordestino, que vive uma das maiores secas de sua
história, poderiam, quem sabe, pelo menos consolar-se momentaneamente se tivessem contado lá com a
presença da Senhora Presidente da República, o que
até hoje não aconteceu.
Em décimo, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs.
Deputados, refiro-me à insegurança pública e ao flagelo das drogas. Talvez muitos Parlamentares que
aqui estão se surpreendam, mas, certamente, muitos
que nos ouvem hoje se surpreenderão em saber que,
apesar da maciça propaganda oficial, 87%, repito, senhoras e senhores, 87% de tudo que é investido em
segurança pública no Brasil vêm dos cofres municipais
e estaduais e apenas, Deputado Rodrigo Maia, 13%,
dos cofres da União. E os gastos – isto é mais grave
ainda – são decrescentes e insuficientes.
No ano passado, apenas 24% – eu chamo atenção e quero frisar este número – apenas 24% dos
R$3 bilhões previstos no Orçamento para a segurança pública foram efetivamente investidos, isso a despeito de, entre 2011 e 2012, a União já ter reduzido
em 21% seus investimentos em segurança pública,
uma inaceitável omissão numa área absolutamente
vital não apenas mais para os que vivem nas grandes
metrópoles ou nas cidades grandes, mas também em
todos os rincões deste País.
E um dos efeitos mais nefastos dessa omissão é
a alarmante expansão do consumo de crack no País. E
abro aqui, mais uma vez, um parêntese para registrar
a corajosa postura que o Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, vem tendo nessa matéria.
Chego, senhoras e senhores, ilustre Líder Alvaro Dias, ao décimo primeiro ponto que destaco nessa
difícil seleção de apenas 13 fracassos: o descaso na
saúde e a frustração na educação.
O Governo Federal, Senador e Presidente Renan
Calheiros, impediu, através da sua Base aqui no Congresso Nacional – se lembrará o Líder Agripino Maia –,
que fosse fixado um patamar mínimo de investimento
em saúde pela esfera federal. O descompromisso e as
sucessivas manobras com investimentos anunciados e
não executados na área agridem milhões de brasileiros.
Enquanto os Municípios têm que dispor de 15%
da sua receita, os Estados, 12%, para investir em saú-

Quinta-feira 21

49

04799

de, o Governo Federal, que maior parcela de receitas
acumula, negou-se a contribuir, mesmo que num processo paulatino, com 10% das suas receitas para esse
grande flagelo para a população mais pobre brasileira
que é a qualidade da saúde pública.
E na educação não é muito diferente, acontece
o mesmo. O Governo do PT herdou a universalização
do ensino fundamental, mas foi incapaz de elevar o
nível da qualidade em sala de aula.
Li recentemente em importante veículo de comunicação que, das 6 mil novas creches prometidas pela
Presidente na campanha de 2010, no final de 2012,
apenas 7 – apenas 7 – haviam sido entregues.
O décimo segundo ponto que julguei oportuno
elencar e trazer aqui, à discussão desta Casa, diz respeito a algo essencial à democracia. O mau exemplo:
o estímulo à intolerância e o autoritarismo.
Setores do PT – e afirmo isso, com absoluta clareza, desta tribuna – estimulam a intolerância como
instrumento de ação política. Tratam o adversário como
inimigo a ser abatido. Tentam, já tentaram por vários
momentos, e volto a falar no assunto, cercear a liberdade de imprensa. E para tentar desqualificar as críticas, atacam e desqualificam os críticos, numa tática
eminentemente autoritária.
Para fugir do debate democrático, transformam
em alvo aqueles que têm a coragem de apontar os
seus erros. A grande verdade é que o governo petista não dialoga, Senador Renan Calheiros, com esta
Casa, mantendo-a subordinada aos seus interesses e
conveniências, reduzindo-a à mera homologadora de
medidas provisórias.
Por fim, Senhoras e Senhores, chego ao décimo
terceiro ponto, para homenagear o aniversariante de
hoje. A defesa dos maus feitos: a complacência com
os desvios éticos.
O recrudescimento do autoritarismo e da intolerância tem direta ligação com a complacência com que
setores do petismo lidam com práticas que afrontam
a consciência ética do País. Os casos de corrupção
se sucedem, paralisando áreas inteiras do Governo.
Não falta quem chegue a defender em praça pública a prática de ilegalidades sob a ótica de que os
fins justificam os meios.
Ao transformar a ética em componente menor da
ação política, o PT presta enorme desserviço ao País,
em especial às novas gerações.
Senhoras e Senhores, a grande verdade é que
nesses 10 anos o PT está exaurindo a herança bendita
do governo do Presidente Fernando Henrique.
A ameaça da inflação, a quebra da confiança dos
investidores e o descalabro das contas públicas são
exemplos de crônica má gestão.
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No campo político, não há mais espaço para tolerar o intolerável.
É intolerável, senhoras e senhores, a apropriação
indevida de rede nacional de rádio e televisão, para
que o Governante possa combater adversários e fazer
proselitismo eleitoral. É intolerável o Governo brasileiro
receber de representantes de um governo amigo do
PT informações para serem usadas contra uma cidadã
estrangeira em visita ao nosso País. Diariamente, Srªs
e Srs. Senadores, assistimos serem ultrapassados os
limites que deveriam separar o público e o partidário.
E não falo apenas, Senador Renan, de legalidade, falo de legitimidade.
Vejo que há quem sente falta da oposição barulhenta e, muitas vezes, irresponsável feita pelo PT no
passado. Pois digo às senhoras e aos senhores, com
absoluta clareza, não seremos e nem faremos esta
oposição. Agir como o PT agiu enquanto oposição faria com que fôssemos iguais a eles.
Não somos.
Não fazemos oposição ao Brasil e aos brasileiros, jamais fizemos.
Tentando, mais uma vez, dividir o País entre nós
e o eles, entre os bons e os maus, o PT foge do verdadeiro debate que interessa ao Brasil e aos brasileiros.
Como construiremos, senhoras e senhores, as
verdadeiras bases para transformarmos a administração diária da pobreza em sua definitiva superação?
Como construiremos as bases para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e solidário para
com todos os brasileiros?
A essa altura, parece ser esta uma agenda proibida sem qualquer espaço no governismo.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Até
porque…
Já vou concluir e terei o maior prazer em atender
o vosso aparte.
Até porque, senhoras e senhores, se constata aqui
o irremediável: não é mais a Presidente quem governa.
Hoje, quem governa o Brasil é a lógica da reeleição.
Muito obrigado.
Ouço os apartes com o maior prazer. (Palmas.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Presidente, Senador Aécio Neves, com todo respeito...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Ouço
o Senador Lindbergh, com o maior prazer.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – ...acho
que V. Exª não constrói um discurso competitivo para
quem é candidato a Presidente da República. Em
mais de meia hora de discurso, em nenhum momento
V. Exª citou as palavras povo, pessoas, gente, empre-
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go, miséria, inclusão social. Fiquei aqui atento com os
assessores. Em mais de 30 minutos, pessoas, gente,
inclusão, miséria, emprego... Dez anos de Governo do
PT, nós temos que colocar isso na pauta. V. Exª sabe,
mais de 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. Está aqui a base da pirâmide social desse
novo Brasil. Em relação a miséria, vamos conseguir
chegar até março perto da erradicação da miséria no
nosso País. Números fabulosos. Em relação ao índice
de Gini, a desigualdade no nosso País caiu 14%. E falo
do emprego, porque V. Exª também não falou de emprego. Nós estamos falando de economia no momento
de uma crise econômica internacional como essa, em
que o desemprego em países como: França, ultrapassa os 10%; Inglaterra 7%; Espanha, mais de 26%. Nós
enfrentamos uma crise com um índice de desemprego,
em dezembro, de 4,6%. V. Exª fala de desorganização
fiscal do país. Devo dizer que a relação dívida/PIB cai
de 60%, no último ano do governo Fernando Henrique
Cardoso, para 35%. As nossas finanças estão sadias. O
déficit nominal do País, senhores, menos de 3%, 2,5%.
Em relação ao déficit nominal é preciso que se diga,
se comparado com outros países do mundo, o déficit
nominal da França foi 4.5%; Inglaterra 8,3; Estados
Unidos 7,7%. Então, nós temos essa situação fiscal
aqui. Infelizmente nenhum desses assuntos foi tocado
por V. Exª. Eu acabo minha intervenção, porque eu não
quero me estender, dizendo também que a Presidenta
Dilma está lutando para melhorar a nossa competitividade, a produtividade da nossa indústria. Infelizmente,
os senhores, em duas batalhas fundamentais, quando
em agosto de 2011 o Banco Central começou a baixar
as taxas de juros – e esse é um feito desse governo;
nós temos taxas de juros hoje de 7,25% –, os senhores subiram à tribuna dizendo que o Governo estava
interferindo no Banco Central, assumiram a posição de
defesa dos bancos e dos rentistas. Agora, na energia
elétrica, a mesma coisa. Quando a Presidenta Dilma
faz um grande esforço para reduzir os preços da energia elétrica, infelizmente os senhores, ao invés de ficar
do lado do povo, que V. Exª não falou, ficaram ao lado
dos fundos privados que lucravam com isso tudo. Eu
lamento, nós vamos ter uma grande festa hoje lá em
São Paulo, e V. Exª vai saber que o centro da festa é
povo. Ontem, a Presidenta Dilma fez o lançamento do
seu programa sobre erradicação da miséria e lá estava escrito: “Erradicação da miséria: apenas o começo”. Nós vamos lutar para continuar construindo uma
grande democracia popular neste País e fazer este
País crescer com inclusão social.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio, sem interromper V. Exª
e sem a pretensão de comprometer o debate, eu gos-
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taria só de informá-lo que o tempo de V. Exª está se
encerrando.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu
obviamente atendo à Mesa. Gostaria apenas de poder
responder ao meu amigo, ilustre Senador Lindbergh.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Senador Aécio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – E,
quem sabe, por uma questão isonômica, V. Exª pudesse também dar a palavra ao Líder Alvaro ou ao
Senador Cássio.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Senador Aécio, antes de sua resposta, concede-me
um aparte?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Talvez completaríamos esse rol com o Senador Cássio,
que poderia falar em nome do Partido ou, então, com
o Senador Aloysio. Pois não, Senador Cássio.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Na pior das hipóteses, para que se exercite o contraditório. O Senador Lindbergh, conterrâneo e amigo,
no seu aparte – que foi quase um discurso a parte –,
reafirma tudo aquilo que foi dito por V. Exª, Senador
Aécio, nessa tribuna. Eles não sabem ouvir. Não ouviu
o discurso do Senador Aécio, que falou de seca. E seca
é povo, é gente brasileira que sofre hoje no Nordeste
com a omissão absoluta do Governo Federal. E o pior
– para que eu não me estenda neste contraditório –,
mais uma vez, o Senador Lindbergh, fiel à prática do
PT, distorce a verdade. Porque nós da oposição estivemos aqui, neste plenário, defendendo e votando a
favor, sim, da redução da tarifa de energia. Queríamos
apenas que, além das isenções feitas, o Governo Federal abdicasse, também, de parte de suas receitas
para que a redução fosse ainda maior. Em nenhum
instante, ficamos contra. Votamos a favor, porque – o
Senador Aécio disse e repetimos agora – não fazemos
oposição ao Brasil, tampouco aos brasileiros. Fazemos,
sim – com altivez, com coragem, com responsabilidade,
com respeito ao debate, ao contraditório, à pluralidade
de ideias –, a um Governo que tem errado. E que tem
virtudes. E nós temos a grandeza de reconhecê-las.
Mas, para concluir, devo dizer que parte significativa
dos avanços alcançados nos governos de Lula e de
Dilma – e que nós reconhecemos e insistimos – tem
como base fundamental, tem como lastro decisivo, o
equilíbrio econômico, o fim da inflação que ameaça
voltar pelo afastamento do atual Governo do tripé de
sustentação do êxito econômico que o Brasil alcançou
na última década. Câmbio flutuante – e o câmbio não
flutua mais, porque o Banco Central é manipulado pelo
Governo, para fazer do dólar um instrumento de com-
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bate à inflação; meta inflacionária que não é atingida
e, sobretudo, responsabilidade fiscal ...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– ... em que o Governo não consegue sequer fazer
superávit primário. Ano passado, fechamos com um
rombo de R$20 bilhões que, através de uma maquiagem fiscal, foi fechado como superávit. É isso que
estamos criticando. E vamos continuar debatendo,
vamos continuar fazendo o contraditório. Vocês que
continuem sem ouvir.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Consulto o ilustre Presidente Renan, porque o ilustre
Senador Aloysio gostaria aqui de fazer um aparte. Talvez, com ele, fechemos aqui a nossa...
Ouço o Presidente. Eu estou aqui à disposição
para todos e quantos apartes me forem honrosamente destinados.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu caro líder, meu caro amigo, querido amigo
Aécio Neves, o nosso prezado Senador Lindbergh
erra, no meu entender, em mais de um momento, ao
criticar o seu discurso. Em primeiro lugar, V. Exª não
está lançando aqui um manifesto eleitoral. V. Exª está
fazendo um trabalho de dissecção serena...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – ... precisa, madura, a partir de uma visão ampla
dos interesses do povo brasileiro; uma dissecção dos
10 anos de governo do PT. O momento da eleição virá,
mas é preciso que nós tenhamos, nós da oposição, e
que o povo brasileiro tenha também um diagnóstico
correto dos males que nos afligem e da forma como
eles foram agravados pelos governos do PT, para que
nós possamos, a partir daí, unidos, confiantes, dar um
novo rumo ao País e promover a alternância no poder.
V. Exª faz um discurso de um grande líder político, e eu
quero parabenizá-lo por isso. E o povo esteve presente
em todos os momentos de seu discurso: o flagelo do
crack, a volta da inflação, a seca do Nordeste, o PIB
minúsculo, os escândalos ...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– ... que afrontam a consciência do povo brasileiro, do
povo trabalhador, os subsídios que são entregues às
empresas privadas via triangulação Tesouro/BNDES,
que são indignos de um partido que se pretende de
esquerda e que constituem uma das práticas mais recorrentes e constantes do PT no Governo. Tudo isso
esteve presente no seu discurso. Quero cumprimentá-lo vivamente por isso, meu querido amigo, Senador
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Aécio Neves. É um orgulho ser seu companheiro de
partido e seu companheiro de bancada.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço a V. Exª as palavras sempre carinhosas e sempre
estimuladoras, Senador Aloysio. Da mesma forma, o
ilustre companheiro, o Senador Cássio Cunha Lima.
E de forma bastante breve ao também amigo
Senador Lindbergh: em primeiro lugar, agradecendo a
gentileza do seu lançamento de minha candidatura à
Presidência da República. Mas ela não está em pauta
ainda. Essa será, Senador Lindbergh, por mais que me
honre o seu estímulo, uma decisão do meu Partido, até
porque, aqui mesmo, neste plenário, outros nomes até
mais qualificados do que eu se encontram.
Vejo, e vejo com alegria, que V. Exª vem trabalhando e estudando para assumir a importante Comissão de
Assuntos Econômicos nesta Casa. Lá, provavelmente,
teremos os mais férteis, importantes e profundos debates sobre a questão econômica. Vejo que V. Exª se
prepara adequadamente para esse embate. Mas não
posso deixar de lamentar que V. Exª tenha chegado
já ao final do meu discurso, porque, se tivesse ouvido
adequadamente, V. Exª não cometeria essa injustiça,
Senador Lindbergh.
Quando eu falo da baixa qualidade da educação,
quando falo dos poucos investimentos cada vez menores do Governo Federal em saúde pública, quando
nós falamos, e aqui disse o Senador Aloysio Nunes,
da questão do crack, da própria volta da inflação que
atinge exatamente os mais pobres, estamos falando,
Senador Lindbergh, de povo. E não pode haver neste
País, por mais que alguns queiram, o monopólio do
povo. Ele não pertence a uma facção e a um partido
político. O que eu questiono, e questionarei sempre,
é a incapacidade que o PT tem demonstrado, por um
lado, de ter a generosidade do reconhecimento, como
se isso fosse um afronta.
Nós, sim, colocamos tijolos importantes na construção do Brasil de hoje. E outros, antes de nós, fizeram
isso, Senador Lindbergh, e outros farão também no
futuro. Não há como fazer crer a população brasileira...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –...
que apenas o governo do PT teve méritos.
E chamo aqui à discussão para o segundo aspecto que, a meu ver, permanentemente, tem faltado
ao PT: a capacidade da autocrítica, de reconhecer
equívocos. V. Exª, pelo menos em particular, costuma
fazer isso, inclusive com seus Pares. Mas essa não é
a postura oficial do PT.
Venho a esta tribuna com este objetivo: ajudar que
a comemoração virtual do PT, de que V. Exª participa-
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rá esta noite, encontre, pelo menos rapidamente, com
o Brasil real, que ainda sofre flagelos extremamente
graves na questão do saneamento básico, da saúde
pública e da violência.
Mas agradeço a contribuição sempre elegante
de V. Exª.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª. Do ponto de vista regimental, não temos como prorrogar ainda mais
o tempo de V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu
compreendo. E lamento até porque ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De modo que, como guardião do Regimento, vamos ter de permitir oportunidades iguais.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu
terminarei, Sr. Presidente. Lamento não poder,...
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) – ... ouvir o Senador Randolfe,o Senador Agripino, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB –RS) – É tão
importante este debate, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Mas
a V. Exª, que inicia agora seu mandato na Presidência
da Casa – eu disse isso quando falei nas primeiras
semanas da nossa Legislatura, 2 anos atrás: é preciso que encontremos uma forma, Senador Renan – e
V. Exª falou de reformas internas administrativas na
Casa, no dia de ontem –, também para reformas que
permitam o debate das grandes questões nacionais
neste plenário. Este é o papel do qual a Casa abdicou
ao longo dos últimos anos. É, sim, papel do Senado da
República discutir, estabelecer o contraditório e permitir, quem sabe, que daqui surja não apenas a palavra
subserviente da maioria do Senado às decisões do
Governo, mas que surjam novas formulações, novas
propostas e ações mais altivas, que façam com que
as prerrogativas do Senado Federal...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...
e da Câmara dos Deputados voltem efetivamente a
existir. Isso não tem acontecido até aqui.
Agradeço, mais uma vez, a todos aqueles que
lotam hoje este plenário.
Lamento, Senador Pedro Taques, não haver tempo
para esse aparte, mas, quem sabe, tenhamos outras
importantes oportunidades para debater o Brasil real.
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Durante o discurso do Sr. Aécio Neves, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Certamente, nós vamos ter outras oportunidades para darmos continuidade a esse debate.
Agora, seguindo o critério do rodízio, tenho a
honra de conceder a palavra ao Senador Wellington
Dias, Líder do PT nesta Casa do Congresso Nacional.
Com a palavra, V. Exª, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, saudando V. Exª, saudando o Senador Aécio e todas as
Lideranças – do PSDB, de outros partidos – que comparecem a este momento, eu gostaria de contar com
a generosidade de V. Exª...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
para que possamos ter, aqui na minha explanação, o
mesmo tempo concedido ao também Senador desta
Casa Aécio Neves.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 10
de fevereiro de 1980, em uma reunião histórica no
Colégio Sion, em São Paulo, mais de 1.200 pessoas,
de quase todos os Estados brasileiros, se uniram em
prol de um ideal: lutar por uma sociedade mais justa
e democrática.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, eu consulto
V. Exª se V. Exª pretende continuar falando ou se nós
interrompemos por um ou dois minutos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
aguardarei, com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós suspendemos e, em seguida...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Gostaria apenas de ter o direito de ser ouvido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Suspendo a sessão por alguns poucos
minutos, para que nós possamos garantir a palavra ao
Senador Wellington Dias, Líder do PT nesta Casa do
Congresso Nacional.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 42 minutos e reaberta às 16 horas e 44 minutos, sob a
Presidência do Sr. Senador Renan Calheiros.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Retomamos a sessão, e eu tenho a sa-
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tisfação de conceder a palavra ao Senador Wellington
Dias, Líder do PT no Senado Federal.
Com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Parlamentares, começo pedindo as condições
para fazer este pronunciamento, saudando o Senador
Aécio Neves, todos os Deputados Federais, Lideranças aqui presentes.
Sr. Presidente, eu começo exatamente a partir
de uma fala que se encerrou há pouco do Senador
Aécio Neves, em que ele chama a atenção para o fato
de, segundo S. Exª, o Partido dos Trabalhadores ser
intolerante. E eu gostaria, portanto, apenas de dizer
que, neste instante...
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Presidente Renan, seria importante o tempo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
...para que eu pudesse tratar da mesma forma como
aqui ouvi atentamente a fala do Senador Aécio.
Eu dizia que, no dia 10 de fevereiro de 1980, em
uma reunião histórica no Colégio Sion, em São Paulo, mais de 1.200 pessoas de quase todos os Estados
brasileiros se uniram em prol de um ideal: lutar por uma
sociedade mais justa e democrática. Da união dessas
pessoas, lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva, nascia
o Partido dos Trabalhadores.
Naquele já longínquo dia, praticamente ninguém
imaginava que esse Partido pudesse sobreviver, quanto
mais chegar ao poder. O PT era uma espécie de criança
muito pobre que muitos pensavam que não passaria
dos cinco anos de vida. O PT era, na realidade, como
Lula e muitos outros excluídos, os quais, por algum milagre, conseguem sobreviver e chegar à idade adulta.
O caminho percorrido desde a criação do Partido
dos Trabalhadores até a grandiosa vitória do Presidente Lula nas eleições de 2002 foi árduo como a vida do
próprio Lula. Com outros partidos e movimentos sociais, trabalhamos arduamente para derrotar a ditadura
militar, organizar as classes trabalhadoras, enfrentar o
poderio econômico da direita, romper o cerco criado
por setores da mídia, construir uma plataforma política viável para o Brasil do século XXI e manter viva a
bandeira da transformação social. Em uma conjuntura
de hegemonia do pensamento único neoliberal, esses
foram alguns dos desafios enfrentados pelos petistas.
No entanto, o desafio de governar o Brasil, nas
condições nas quais ele se encontrava, era muito mais
árduo. Acima de tudo, havia um imenso passivo histórico que precisávamos enfrentar.
Com efeito, ao analisar a história recente do País,
a história anterior ao Partido dos Trabalhadores assumir
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o governo, vemos claramente que, ao final do século
passado, tivemos décadas perdidas.
Falo aqui, apenas para citar uma, da segunda
década perdida. Foi a década dos anos 90, com um
prolongamento no início deste novo milênio. Naquele
período, o Brasil foi submetido ao experimento neoliberal que prometia a modernização do País, sua integração harmônica à globalização e a superação de
seus graves problemas econômicos e sociais.
Prometeu-se muito, mas pouco ou quase nada se
cumpriu. Afora um relativo controle da inflação, aquele
período não nos legou nada de substantivo e positivo;
ao contrário, herdamos um quadro de prolongado baixo
crescimento econômico, aumento da vulnerabilidade
externa da economia, incremento expressivo da dívida
pública, aumento do desemprego e da informalidade
no mercado de trabalho, falta de investimento crônico
em nossa infraestrutura, baixo progresso no aperfeiçoamento da nossa democracia e uma incômoda e
constrangedora posição subalterna no cenário mundial.
Quem não se lembra das famosas visitas do Fundo
Monetário Internacional?
As duas décadas perdidas deixaram um desafio
monumental que precisamos enfrentar.
Lula, o Partido dos Trabalhadores, que ele dirigiu,
com o apoio do povo brasileiro, somando forças com
outros partidos democráticos do nosso País, chegaram à Presidência da República, preparados para o
imenso desafio de enfrentar a crise profunda do projeto neoliberal implantado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
O que nos movia e motivava era a esperança. Não
tínhamos medo, porque acreditávamos e continuamos
a acreditar, cada vez mais, no Brasil.
“Hoje, o Brasil voltou para mudar, a esperança
venceu o medo”. Com essa frase, Luiz Inácio Lula da
Silva traduziu o que representou aquela vitória de 2002.
O retirante nordestino, de infância pobre, que chegou à
maioridade como operário metalúrgico e líder sindical,
havia se tornado Presidente da República em um País
que sempre foi governado pela elite. Sua ascensão
coincidia com a ascensão do Partido dos Trabalhadores. Um líder diferente de um partido diferentemente.
O Brasil já estava cansado das mesmices das elites
indiferentes ao povo.
Seu programa de governo, intitulado “Um outro Brasil é possível”, tinha como eixos “o social”, “o
democrático” e “o nacional”. O programa de governo
assumia o compromisso de impulsionar a constituição de um amplo mercado de consumo de massas,
que promovesse a inclusão de milhões de brasileiros
pobres, universalizasse as políticas sociais básicas e
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resolvesse de vez o drama histórico da concentração
da riqueza no País.
Na carta “Compromisso com a Mudança”, divulgada na noite da vitória, Lula dizia: “Meu coração bate
forte. Sei que estou sintonizado com a esperança de
milhões e milhões de outros corações. Estou otimista.
Sinto que um novo Brasil está nascendo”.
E nasceu! E nasceu! Lula estava certo!
Não é exagero, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, e os que nos acompanham pelo Brasil.
Vivemos hoje em um novo País. Um Brasil muito diferente daquele que herdamos. Um Brasil bem
mais forte do que aquele país vulnerável a qualquer
pequena crise periférica. Um País que enfrenta, com
consistência, a maior crise desde 1929. Um País que
não vai mais de pires na mão ao Fundo Monetário Internacional. Um País que é credor internacional ao invés de ser devedor. Um País de classe média em vez
daquele País de miseráveis. Um País de quase pleno
emprego em vez do país dos desempregados. Um País
soberano em vez de um país subalterno e periférico.
Um País com universidades abertas aos pobres, aos
negros e aos indígenas em vez de um país onde apenas parte das elites brancas tinha esse acesso. Um
País que hoje come, trabalha e se educa. Um País que
sonha. Um País que tem confiança em seu próprio futuro. Um País que inclui em vez de excluir. Um País que
cria cidadania plena para todos. Um País para todos
os Brasileiros, sem exceção. É isso que queremos e
é isso que continuamos a construir.
Assim, quando olhamos com objetividade para o
decênio que se iniciou em 2003, nos deparamos, sem
dúvida, com um período de grandes realizações. Vemos, com grande nitidez, uma década de profundas
transformações, que mais do que recuperou o passivo
das décadas perdidas. Uma década de reconstrução
da Nação. Uma década em que o Brasil mudou.
Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores e Senadoras, esses 10 anos de governo democrático e popular, encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores e,
portanto, com os nossos aliados, mudaram a cara do
Brasil. Só não vê quem não quer ver. Só não vê quem
não quer ver! Os fatos estão aí. Não adianta brigar
com a realidade.
Alguns de nossos críticos, ao contrário, parecem
estar sempre brigando com a realidade, que não os favorece. Parecem não conseguir entender esse novo e
irrefreável Brasil que está sendo criado. Vivem imersos
no mundo autista de um neoudenismo tardio, que não
dialoga com o mundo real e com a verdadeira opinião
pública; um mundo de esquizofrenia política que não
contribui para o diálogo democrático. Eles não veem
o óbvio; não veem o que o povo sabe enxergar muito
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bem; não veem que hoje o Brasil é outro; não veem
que aquele país que servia apenas a uma pequena
elite, a serviço apenas dessa ou daquela região, não
existe mais, foi-se, acabou, não tem volta. O país da
desigualdade extrema não tem volta!
Ao final da última década perdida, o Brasil, governado então pelos que hoje tanto nos criticam, tinha
apenas cerca de metade da população entre as chamadas classes médias. A outra metade era muito pobre ou miserável, irremediavelmente miserável. Mas,
após a década de governos encabeçados pelo Partido
dos Trabalhadores, ao lado de outros partidos democráticos, as classes médias, incluindo a nova classe
média criada nos últimos anos, representam 84% da
nossa população – 84% da nossa população! Aliás,
um patamar que é exemplo no mundo. Portanto, Sr.
Presidente, a grande maioria da população brasileira
pertence atualmente à chamada classe média.
Mas queremos mais. O sonho da Presidenta Dilma de transformar o Brasil num país de classe média
não está longe de ser alcançado. Vamos chegar lá! Podem questionar a tal classificação à vontade, podem
colocar em dúvida os limites da pobreza, podem fazer
o malabarismo estatístico que quiserem. A realidade
irretorquível é que a qualidade de vida da população
brasileira vem melhorando, e é isso que importa.
Para um sujeito que antes não comia e hoje se
alimenta bem, o que importa é a comida na mesa. Para
a mãe que antes tinha os filhos na rua, o que interessa
é que hoje os filhos vão à escola, graças ao Programa
Bolsa Família. Para a família que não tinha moradia, o
que importa é o teto sobre a cabeça, obtido graças ao
Programa Minha Casa, Minha Vida e outros programas,
no campo ou na cidade, em cidades grandes, médias
ou pequenas, atendendo aqueles que mais precisam.
Para o indivíduo que antes não tinha luz, o que faz a
diferença é a energia chegando a sua casa, graças ao
Programa Luz para Todos, pago pelo povo brasileiro,
não como o Luz no Campo, onde, inclusive, aquele
beneficiado de baixa renda pagava, junto com a sua
conta de energia, o custo da instalação das redes de
transmissão. Para o estudante pobre que antes não tinha acesso ao ensino superior, o que importa é entrar
na universidade com o auxílio do Enem, do ProUni e
do Fies, ou mesmo na universidade pública. Para quem
estava desempregado, o que faz toda a diferença é o
emprego com carteira assinada, com salário garantido todo mês. Para quem não tinha mais esperança, o
que importa é ter a possibilidade de sonhar com dias
melhores e realizar tais sonhos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, a oposição aqui, por meio do Senador Aécio Neves, listou
13 pontos para criticar o PT. Eu teria milhares de pon-
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tos para criticar os ressentidos e derrotados que não
estão em sintonia com o Brasil real, com o Brasil que
consagrou Lula e Dilma com recordes de popularidade,
e pontos que mudaram para melhor o Brasil, de um
governo democrático e popular, começando lá atrás
com o Presidente Lula e agora com a Presidenta Dilma.
Mas vou ficar com apenas 45 pontos. Confesso que eu
e minha assessoria tivemos imensas dificuldades em
resumir tantos pontos em apenas 45 itens.
Mas vamos lá, Sr. Presidente!
O que era este País? Era um País pobre, Sr. Presidente; pobre em todos os sentidos. O que era o PIB
do Brasil em 2002? US$500 milhões. O que é o PIB
do Brasil em 2012? US$2,6 trilhões. Eu estou falando,
Sr. Presidente, de R$5,2 trilhões, aproximadamente. O
que era a distribuição dessa renda pela população? Em
2002, US$2,8 mil per capita. Nós estamos em US$13,3
mil per capita, Sr. Presidente.
O que eram os investimentos em relação à taxa
do PIB? Este País investia 16,4%. Nós fechamos 2012
– e muitas críticas foram feitas aqui – com 20,8% do
PIB em investimentos.
O que era a produção neste País? Nós produzíamos 96,8 toneladas de grãos. Estamos falando hoje
de 165,9 milhões de toneladas de grãos.
Geramos na última década 19 milhões de empregos formais. Esse número foi de apenas 5 milhões nos
governos do PSDB, Sr. Presidente. A taxa de desemprego brasileira atingiu 4,9% em novembro de 2012,
o menor patamar da série histórica deste País. Lá em
2002, era de 10,5%.
Expandimos significativamente o poder de compra do trabalhador em função da nova política de valorização do salário mínimo, Sr. Presidente. O salário
mínimo teve aumento real de 72% entre 2002 e 2013.
O valor do novo salário mínimo, que passou a vigorar
em janeiro de 2013, de R$678,00, cerca de US$340,00,
injetará cerca de R$33 bilhões na economia, segundo
estimativa do Dieese.
Sr. Presidente, não é demais lembrar: o PSDB
entrou com uma ação no Supremo contra a política de
aumento real do salário mínimo em função do crescimento do PIB. Aliás, não foi depois saber o resultado,
mas o Supremo deu como legal e constitucional a política que estamos praticando.
Promovemos a inclusão bancária, com maior
acesso ao crédito. Entre 2002 e 2011, o número de
clientes bancários passou de 87 milhões para 174
milhões. A participação do crédito em relação ao PIB
passou de 26% para 51%.
Reduzimos, fortemente, as desigualdades sociais.
(Soa a campainha.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
aqui, Sr. Presidente, o Senador Lindbergh quis colocar
na pauta exatamente isso, porque, entre tantas coisas
que aconteceram de positivo, essa é aquela que mais
nos amina: a tendência de diminuição consistente do
Coeficiente de Gini reflete o crescimento relativo da
renda na parcela da população mais pobre.
Veja, Sr. Presidente: no índice que mede a desigualdade, nós conseguimos ter redução de 16,6%, e, o
mais importante, reduziu-se mais para os mais pobres.
Os 20% mais ricos, nesse período, cresceram 0,7%;
os mais pobres cresceram 91%. Isso é o que faz com
que a gente tenha redução da desigualdade.
Promovemos forte redução da pobreza com o
aumento da mobilidade social, fazendo sair da miséria
pessoas que estavam nessa condição.
A Presidenta Dilma acaba de tirar, agora, num
ato celebrado ontem, os últimos 2,5 milhões que estavam, assim, na miséria e que estavam no cadastro
do Bolsa Família. Com isso, nós temos agora o desafio
de ir atrás das últimas 700 mil pessoas que estimamos
persistirem na miséria.
Eram 36 milhões, Sr. Presidente. Eram 36 milhões
de pessoas! Estou falando, aqui, de seres humanos.
O Programa Bolsa Família, Sr. Presidente, agora
completou nove anos já tendo beneficiado mais de 50
milhões de pessoas. Quanto preconceito contra esse
programa! Vejam o que enfrentamos para aprovação
desse programa! Nesse período, tornou-se um modelo
de programa de transferência de renda no mundo e
está entre os mais reconhecidos pela ONU. Com o aprimoramento do Bolsa Família, com o Brasil Carinhoso,
com o Plano Brasil Sem Miséria, chegamos ao final
de 2012, portanto, nesse patamar que acabo de dizer.
É inegável, Sr. Presidente, a revolução na educação; o que tivemos, por exemplo, de cuidado, a começar do professor, o Piso Nacional da Educação. Eu
era Governador do Estado do Piauí. Lembro-me do
diálogo com o PSDB encabeçando uma ação contra
o Piso Nacional da Educação. E eu dizia ao meu colega Aécio Neves, então Governador de Minas, dizia
ao Governador de São Paulo: se o Piauí pode pagar
o Piso Nacional da Educação, que Estado brasileiro
pode dizer que não pode?
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Está
o Governador Wilson Martins, neste instante, pagando
15% acima do Piso da Educação no Estado do Piauí.
Portanto, criamos o Fundeb e aqui reconhecemos a
importância da criação do Fundef no governo do PSDB.
Então, Sr. Presidente, o papel da educação profissionalizante e tecnológica. Nós tínhamos ali um País
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em que era proibida a expansão do ensino técnico. Essa
era a realidade do Brasil. Criamos 214 novas unidades do Instituto Federal até 2010 e vamos prosseguir,
agora, para poder trabalhar novas 208 unidades até
2014, lá em Alagoas, lá em Minas Gerais, lá no Rio
Grande do Sul, lá na Região Norte, em todas as regiões. Significa isso, Sr. Presidente, a ampliação para
mais 600 mil estudantes em todo o País, 2,1 milhões
de vagas para jovens trabalhadores em cursos profissionalizantes. Além disso, a criação do Pronatec. Além
disso, parcerias para as escolas técnicas estaduais,
com equipamentos, com laboratórios.
Nós estamos falando aqui da ampliação do acesso
através da expansão e interiorização da universidade.
Alegrete do Piauí, Sr. Presidente, é uma cidade de 5
mil habitantes. Ali, o cidadão pode fazer desde o ensino infantil ao ensino superior e a pós-graduação, no
modelo da universidade aberta do Brasil.
O ProUni, com mais de um milhão de estudantes no Brasil, pessoas da classe mais pobre podendo
sentar-se ao lado dos mais ricos. Somente eles poderiam estudar numa faculdade privada. Podem sentar-se hoje lado a lado.
E o que mais me orgulha é, no início desta semana, na Conversa com a Presidenta Dilma, poder saber...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
que são os melhores alunos dessas faculdades. Lá
atrás, havia um preconceito.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que a conquista
da Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 refletem
essa mudança.
É um outro Brasil, é um outro Brasil que aceita
e cumpre desafios. Todos os dias ficam falando como
se não cumpríssemos as metas, mas nós cumprimos
as metas. Achamos bom, inclusive, porque nos ajuda
a trabalhar ainda mais fortemente.
A cultura, que chega a cada rincão deste País,
através de pontos de cultura e tantas outras coisas.
O Sistema Único de Saúde, que é um grande
desafio, mas ninguém pode deixar de reconhecer os
avanços que tivemos.
A mortalidade infantil, que caiu. A mortalidade
infantil – 29,7% das crianças morriam antes de completar um ano – caiu nesta década para 15,6%, ou
seja, 58% de redução.
Quase 20 mil farmácias populares.
O Samu presente hoje, garantindo atendimento
a 2.528 Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL –. Fazendo soar a campainha.) – Senador
Wellington, sem interromper, se V. Exª puder arrematar
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a sua intervenção seria muito bom, porque o tempo
de V. Exª já está...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Como eu disse, Sr. Presidente, a oposição aqui conseguiu 13 pontos. Para mim foi um sacrifício muito grande encontrar apenas 45 para citar aqui. Poderia citar
milhares, Sr. Presidente, poderia citar milhares, mas
não posso citar aqui o combate que fazemos à política
sobre drogas, em relação às mulheres, aos negros.
Lembro-me aqui do contraditório contra a política
de cotas. Nesta semana, a Folha de S.Paulo divulgou
uma pesquisa: 64% do povo brasileiro são a favor de
toda a política de cota. Apenas 18% são contrários a
toda política de cotas.
Lembro-me aqui neste plenário, recentemente,
a posição contrária por eles defendida.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A
Comissão da verdade. A Lei de Acesso à Informação.
O Sistema Brasileiro de TV Digital. Ampliamos o comércio exterior. Os superávits. Fortalecemos e ampliamos
o Mercosul – poderia falar longamente sobre isso. A
integração da América do Sul e da América Latina. Articulamos interesses dos países em desenvolvimento
na ordem mundial. Aumentamos extraordinariamente
o protagonismo internacional do Brasil.
Sr. Presidente, o que trabalhamos em relação à
Amazônia. O saneamento básico.
O que fizemos aqui? Há pouco se colocava ali.
Você vai desconhecer, Sr. Presidente, a aplicação,
os investimentos de R$305 bilhões? Você vai desconhecer a BR-101, feita pelo PAC?
É possível alguém deixar de ver as subestações?
As redes de energia? Essas obras de aeroportos? De
portos? Enfim, espalhadas em todo o Brasil?
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
Programa Minha Casa, Minha Vida, que todos duvidavam que nós iríamos cumprir!
Entregamos já um milhão de moradias. Agora, a
Presidenta aumenta: vai além de 2 milhões de moradias, Sr. Presidente.
O PAC, portanto, é uma realidade, Sr. Presidente.
A desoneração dos impostos, a redução na conta de
luz, como foi lembrada aqui mesmo. Eram contra, sim.
Trabalharam o tempo todo contra. Quando sentiram
que não tinha jeito, colocaram a favor, Sr. Presidente.
Essa é uma realidade.
Falam da Petrobras: R$21 bilhões de lucro, Sr.
Presidente – R$21 bilhões de lucro! Há dez anos, o
lucro era de R$8 bilhões, Sr. Presidente – R$8 bilhões!
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Em 1999, R$2 bilhões. Era isso. Inclusive, falam, criando um problema para uma...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
...empresa nacional do porte da Petrobras (Fora do
microfone.), colocando em risco uma empresa como
a Petrobras.
Quero já concluir, Sr. Presidente.
Como está quebrada uma empresa que está investindo R$230 bilhões? Uma empresa que, lá atrás,
produzia 1,5 milhão de barris e, agora, alcança 2 milhões de barris.
O pré-sal, Sr. Presidente. Como vamos esquecer
o papel que o Brasil tem hoje no mundo? Nós estamos
nos colocando para participar da Opep, Sr. Presidente, por esse potencial que temos. A indústria naval, o
Código Florestal, a agricultura, a Polícia Federal, a política energética, a retomada da construção de usinas.
Enfim, Sr. Presidente, quero aqui dizer – infelizmente, tenho que cumprir o Regimento, como V. Exª
chama – o ponto principal.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Wellington Dias, V. Exª me permite um aparte na sequência?
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
Brasil é outro. Antigamente, o brasileiro chegava, muitas vezes, de cabeça baixa a qualquer país. Hoje, um
brasileiro ou brasileira anda em qualquer lugar do mundo de cabeça erguida, Sr. Presidente. A autoestima do
nosso povo é elevada. É a elevação da autoestima do
nosso povo o que eu coloco como algo fundamental.
Concedo um aparte ao Senador Paulo Paim, Sr.
Presidente, apenas para concluir.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, o Senador Wellington Dias está falando, de acordo com um compromisso feito pela Senadora Ana Amélia, como Líder da
Bancada do PT. Infelizmente, S. Exª, na condição de
Líder, fica impossibilitado de conceder apartes. E nós
já prorrogamos...
Em seguida, logo após a Ordem do Dia, nós daremos a palavra a V. Exª, com muito prazer, Senador
Paulo Paim.
Se V. Exª puder encerrar...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação: tendo em vista que o Senador Aécio falou, e,
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agora, em nome do PT, está falando o Líder Wellington
Dias, seria para dar o mesmo espaço; pelo menos o
mesmo número de Senadores poderia falar, apoiando
ou contestando o que ele está dizendo, porque estaríamos estabelecendo o contraditório. Sei que V. Exª tem
razão. Pelo Regimento, ele está falando como Líder
e não há apartes. Entretanto, como é uma conjuntura totalmente diferente, uma vez que está rebatendo,
em nome do PT, um discurso da Liderança maior e do
PSDB, que é o Aécio Neves, gostaria que V. Exª abrisse
essa exceção. Será uma exceção. O Regimento realmente não permite, mas que, pelo menos, o mesmo
número de Senadores pudesse falar, apoiando ou não
o Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como encaminhamento desta sessão
e como critério para que ela pudesse evoluir garantindo a igualdade de oportunidades, a Senadora Ana
Amélia fez um compromisso de nós garantirmos, por
tempo igual, com prorrogação igual, a palavra ao Senador Wellington Dias, para exatamente estabelecer
o que V. Exª está pedindo, que é o contraditório no
Senado Federal.
Tão logo o Senador Wellington Dias conclua a
sua intervenção, nós vamos realizar a Ordem do Dia
e, em seguida, evidentemente, esse debate continuará.
É bom para o Senado e muito bom para a democracia.
V. Exª, para encerrar a sua intervenção.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Agradeço a V. Exª e compreendo.
Quero aqui, neste encerramento, inclusive me
somar ao desejo de outros Senadores. Sim, nós aceitamos, Sr. Presidente. Nós aceitamos o debate sobre
tema definido, de forma abrangente. Qualquer que seja
a fórmula, estamos aqui.
Tenho certeza de que falo aqui não apenas pela
Liderança do Partido dos Trabalhadores, mas pela
Liderança de todos os partidos democráticos nesta
Casa. Nós aceitamos, achamos importante a proposta
lançada aqui pelo Senador Aécio Neves, com o compromisso da verdade.
Uma verdade, por exemplo. Foi dito aqui que o
Partido dos Trabalhadores não assinou a Constituição
de 1988. Quantas vezes propagam situações como
essa? E aqui está o Senador Paulo Paim, como os
outros Senadores da época que assinaram.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Nós
tínhamos divergência e trabalhamos aqui democraticamente na luta por aquilo em que acreditávamos,
mas assinamos.
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Em segundo lugar, tratar também da política, Sr.
Presidente. Esta aqui é a Casa da política. É a Casa da
política. Digo pelo Partido dos Trabalhadores e, tenho
certeza, por milhões de brasileiros: temos orgulho das
nossas lideranças. Temos orgulho de Luiz Inácio Lula
da Silva, Sr. Presidente, e temos orgulho do trabalho
de Dilma Rousseff, o primeiro operário e a primeira
mulher na Presidência da República.
Sr. Presidente, veja que muitas vezes o próprio
PSDB tinha vergonha de ter o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, um líder reconhecido, em seus
palanques. Nós não, Sr. Presidente. Temos orgulho.
Estamos dispostos a discutir os programas e a
política na hora que for combinado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Passamos à

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 585, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 585, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Parecer sob nº 37, de 2012, da Comissão Mista, que teve como Relator o Deputado Vicente
Cândido; e como Relator Revisor o Senador
Gim, favorável à Medida Provisória, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 28, de
2012, que oferece e pela rejeição das emendas
oferecidas perante a Comissão Mista.
Antes de submeter a matéria à deliberação do
Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos.
Foram apresentadas à medida provisória 19
emendas.
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 11 de dezembro, nos termos da Medida
Provisória nº 585, de 2012.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 54, de 2012, e se esgotará
em 2 de abril.
A Medida Provisória nº 585, de 2012, foi lida no
Senado no dia 4 de fevereiro.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
fazer um esclarecimento que julgo importante.
O Senador Gim me consultou para saber se havia
acordo sobre o mérito da matéria. Há, sim, acordo, até
porque essa medida provisória destina recursos para
os Estados, a fim de atender a Lei Kandir, e os recursos já foram todos gastos. Desse modo, seria inócuo
ficar contra essa matéria, que é positiva e que já teve
seus efeitos operados. O que nós da oposição, PSDB
e Democratas, combinamos, inclusive com o Governo,
foi estabelecermos, antes de votarmos essa matéria,
critérios para a definição – e sobre esse assunto conversei com V. Exª ontem, em particular...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É verdade.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Estabeleceríamos critérios para a escolha de presidentes
e relatores das medidas provisórias que estão por vir,
que já estão chegando e que serão objeto de análise por comissões especiais mistas da Câmara e do
Senado, em parte presididas pela Câmara, em parte
presididas pelo Senado.
E chegamos a um entendimento hoje de manhã,
quando tivemos uma reunião, o Senador Aloysio, o
Senador José Pimentel e eu próprio e, em seguida, o
Senador Eduardo Braga, e o critério para a escolha,
que é o critério lógico, é o da composição das comissões temporárias do Senado pela ordem decrescente, a partir do número de Senadores de cada partido
político ou dos blocos. Isso ficou ajustado com o Senador José Pimentel, com o Senador Aloysio Nunes e
comigo. Ficou definido, portanto, o critério.
A se manter esse critério como definição, vamos
votar essa matéria por consenso, e acho que entraremos em uma fase nova, até porque as comissões especiais vão se reunir, vão debater, vão ser relatadas as
matérias pelos Senadores, e poderá haver conflito até
na própria escolha de presidentes ou de relatores, na
medida em que um critério não seja apreciado pelos
líderes e aprovado por antecipação, o que já aconteceu na manhã de hoje.
Desse modo, com esse esclarecimento, quero dizer que o meu Partido ouvirá, evidentemente, o relato
do Senador Gim Argello, mas manifesta sua disposição de votar a favor, mas com o compromisso de que
aquilo que foi pactuado hoje pela manhã na reunião
de líderes venha a se transformar em um critério permanente para a escolha de presidentes e de relatores
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das comissões especiais que vão apreciar e relatar as
MPs daqui para frente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Agripino, o critério que, mais
uma vez, V. Exª sugere é absolutamente regimental.
Nós o apoiamos agora e sempre o apoiaremos, porque
isso, ao permitir a designação de relatores de outros
partidos, guardando a proporcionalidade, garantirá
exatamente oportunidades iguais para todas as bancadas do Senado Federal. Desse modo, concordamos
incondicionalmente com essa sugestão de V. Exª e a
apoiamos.
Senador Gim Argello, V. Exª gostaria de se manifestar sobre a sugestão feita pelo Senador José
Agripino?
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do orador.) – Gostaria sim, Sr. Presidente, em meu nome e
em nome do Bloco União e Força.
Nessa reunião dos Líderes que aconteceu hoje
pela manhã, só havia um diferencial. Como foi muito bem colocado pelo nobre Líder e Presidente do
Democratas, Senador José Agripino, o acordo está
sendo montado por blocos. Então, vai ser PMDB, PT,
bloco de oposição; PMDB, PT, Bloco União e Força,
e assim sucessivamente em todos os outros casos,
exatamente isso.
Só que, hoje, como estão sendo feitos ajustes –
eu tinha escolhido já outra matéria, o caso do Pronatec –, já foi anunciado outro relator. Como estamos em
processo de ajuste, não há dificuldade nenhuma, não.
Daqui para frente, então, o PMDB escolhe primeiro, o
PT escolhe, o bloco de oposição escolhe; novamente, o PMDB escolhe, o PT escolhe, e o Bloco União e
Força escolhe. Assim, todo mundo fica sabendo quem
vão ser os relatores das matérias quando aqui chegar
a medida provisória, nas relatorias que couberem ao
Senado da República.
Está aqui o nobre Líder do PMDB, Senador Eunício Oliveira, que participou desse acordo também.
Então, eu só queria dizer que agora essas regras
continuam. Estou à disposição, Sr. Presidente, quando
o senhor achar que está na hora, para fazer o relato
sobre a Medida Provisória nº 585, de 2012, que também foi fruto desse acordo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos colocar em votação os pressupostos de relevância, de urgência e de adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam os pressupostos de relevância, de urgência e de
adequação financeira e orçamentária permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
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Aprovados os pressupostos constitucionais de
relevância, de urgência e de adequação financeira e
orçamentária da medida provisória.
Passamos, agora, à discussão da medida provisória, do projeto de lei de conversão e das emendas,
em turno único.
Concedo a palavra ao Relator da medida provisória, o Senador Gim Argello.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, enquanto o Senador Gim chega à tribuna,
peço a palavra para apresentar uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria pedir
a V. Exª, se possível, que pautasse para deliberação,
logo após as votações prioritárias, requerimentos que
convocam o Ministro de Relações Exteriores e o Ministro Gilberto Carvalho, para debatermos, no plenário do
Senado Federal, situação divulgada pela imprensa que
nos leva a acreditar na existência de ilegalidade e de
afronta à soberania do País da parte do Embaixador
de Cuba no Brasil.
Por isso, faço esse pedido a V. Exª. É um assunto que está na ordem do dia, com a presença aqui da
blogueira cubana Yoani Sánchez.
Eu peço a V. Exª, se possível, que os coloque em
deliberação ainda na sessão de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa pautará os requerimentos a
que V. Exª se referiu, na forma do Regimento. Não
temos, evidentemente, como votar nenhuma matéria
de que não tenha sido feita a devida publicação. Mas
nós conversaremos com V. Exª, inclusive, para ver a
oportunidade, do ponto de vista regimental, em que
podemos pautar a apreciação desses requerimentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Então, Sr. Presidente, desde já, eu peço a publicação,
para que se possa deliberar sobre a matéria, que já
encaminhei há dias à Mesa. Na segunda-feira, encaminhei à Mesa do Senado a proposta de requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José
Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero concordar
com o pedido do Senador Alvaro Dias, mas dizendo a
V. Exª que eles podem ser votados após a Ordem do
Dia, como manda o Regimento, e já há uma solicitação – inclusive, fui um daqueles que o pediram – no
sentido de nós votarmos a emenda dos precatórios,
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que está há mais de três meses na nossa pauta, sem
que tivéssemos a oportunidade de votá-la por falta de
número. Essa emenda é da maior importância, porque
os Estados não estão podendo receber os empréstimos
do BNDES, pelo fato de que eles estão exigindo que
se resolva o problema dos precatórios. Essa emenda
é definitiva para que isso possa ocorrer.
Então, eu faria um apelo a V. Exª, para que fizesse
a convocação do Plenário, para votarmos essa emenda constitucional. Desde que não haja número, não se
vota, mas, se houver número, peço a V. Exª que faça
um esforço para votar, que isso ajudará os Estados
brasileiros mais pobres.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria a que o Presidente José Sarney se refere está pautada para a próxima semana,
mas, se não houver objeção do Plenário, nós poderemos votar essa matéria hoje ainda, inclusive.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– O PMDB concorda, Sr. Presidente, em votar essa
matéria hoje, se forem de acordo os demais líderes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Informa o Senador Eunício Oliveira que
concorda com essa votação.
A matéria estava pautada para apreciação no dia
26 de fevereiro, portanto na próxima semana. Mas, não
havendo objeção do Plenário, em seguida nós passaremos à apreciação da matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas quero alertar V. Exª de que se trata
de uma PEC e de que há uma questão de prazo que
exige alguma correção. Por isso, não creio que a matéria
esteja em condições de ser colocada em deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro, é uma emenda da
Câmara a um projeto de lei do Senado. A matéria
tramitou no Senado e foi para a Câmara; alterada na
Câmara, voltou para tramitar no Senado. Não é uma
PEC, é um projeto...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não
é PEC?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Qual é a matéria, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador Gim Argello, que está na tribuna para falar como
Relator da matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Como Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a essa outra matéria, vamos discuti-la
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logo após a leitura e a votação dessa medida provisória.
Nós vamos colocar em discussão essa matéria, que
é muito interessante. O PTB e o Bloco União e Força
também concorda com isso.
A Medida Provisória nº 585, de 2012, “dispõe
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no
exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País”.
A MP nº 585, de 2012, pretende repor parte das
perdas incorridas pelos entes federados em decorrência da renúncia de receitas resultante da imunidade
assegurada aos produtos exportados. A reposição tem
sido feita anualmente desde 2004, Sr. Presidente, quase sempre por meio de medidas provisórias. Na maior
parte das vezes, o montante é de R$1,95 bilhão, tal
qual a presente medida provisória.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a MP estabelece que a União entregue aos Estados e aos Municípios
R$1,95 bilhão na forma a ser fixada pela Secretaria de
Tesouro Nacional (STN), estipula que o valor devido
a cada Estado, incluindo as parcelas dos seus Municípios, será proporcional aos coeficientes individuais
de participação discriminados no anexo dessa medida
provisória e que 75% do valor devido serão entregues
ao próprio Estado, e 25%, aos Municípios, observando-se os critérios de rateio da parcela que lhes cabe do
ICMS. Prevê também que os valores das dívidas vencidas e não pagas das unidades federadas deverão
ser abatidos das parcelas a elas devidas e admite a
quitação, mediante acordo, de parcelas vincendas e,
no caso de dívidas junto às entidades da administração
federal indireta, a suspensão temporária da dedução
quando não estiverem disponíveis, no prazo devido,
as necessárias informações.
SOBRE A RELEVÂNCIA E URGÊNCIA
A exposição de motivos informa que a urgência
e a relevância da medida se justificam pela necessidade de garantir a entrega tempestiva dos recursos
previstos no Orçamento da União às unidades federadas ao longo do exercício de 2012, possibilitando a
adequada execução das programações orçamentárias
dos entes federados.
DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Conforme Nota Técnica da Consultoria de Orçamento do Senado, a Lei Orçamentária Anual (LOA)
para 2012 destinou R$1,95 bilhão à rubrica transferências a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios para
compensação das exportações, auxílio financeiro aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
fomento das exportações nacionais.
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Portanto, a Medida Provisória nº 585, de 2012,
possui cobertura orçamentária.
A orientação.
Pela constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade da MP 585, de 2012, bem com pelo pressuposto de relevância e urgência e pela sua adequação
orçamentária e financeira, no período de aprovação,
nos termos apresentados pelo Poder Executivo.
Recomendação de voto: pela aprovação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Renan Calheiros;
muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDNTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto se algum Senador gostaria
de discutir a matéria. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senador inscrito para discutir a matéria, nós encerramos a discussão.
Há, sobre a mesa, um requerimento de destaque.
Passo a ler o requerimento:
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do art. 7º do Projeto de Lei de
Conversão nº 28, de 2012, proveniente da Medida
Provisória 585, de 23 de outubro de 2012. Senador
Randolfe Rodrigues.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 72, DE 2013
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do art. 7º do Projeto de Lei de
Conversão nº 28, de 2012, proveniente da Medida Provisória nº 585, de 23 de outubro de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues, PSOL/AP.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Gim
Argello, Relator da matéria, para se manifestar sobre
o requerimento.
É um requerimento de destaque do Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Esse destaque que estamos solicitando, na verdade já foi rejeitado anteriormente pela Câmara. Então,
retiramos o destaque apresentado nesta matéria, Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Randolfe Rodrigues retira
o destaque.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Muito bem, Senador Randolfe Rodrigues!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passaremos à votação da medida provisória, que tem preferência regimental, sem prejuízo,
evidentemente, das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a
Medida Provisória permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada a medida provisória.
Votação das Emendas de nºs 1 a 19, com parecer contrário da Comissão Mista.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas as Emendas de nºs 1 a 19.
Aprovada a medida provisória, fica prejudicado o
Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2012.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A pauta está liberada.
É a seguinte a matéria aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA No 585, DE 2012
MENSAGEM No 139, DE 2012-CN
(no 486/2012, na origem)
MEDIDA PROVISÓRIA
No 585, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012
Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municípios no exercício de
2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
A Presidenta da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A União entregará aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios o montante de
R$1.950.000.000,00 (um bilhão e novecentos e cinquenta milhões de reais), com o objetivo de fomentar
as exportações do País, de acordo com os critérios e
condições previstos nesta Medida Provisória.
Parágrafo único. O montante será entregue na
forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, observado o disposto no art. 5o.
Art. 2o As parcelas pertencentes ao Distrito Federal e a cada estado, incluídas as parcelas de seus
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municípios, serão proporcionais aos coeficientes individuais de participação constantes no anexo.
Art. 3o Das parcelas pertencentes a Cada Estado, a União entregará diretamente ao próprio Estado
setenta e cinco por cento, e aos seus municípios vinte
e cinco por cento.
Parágrafo único. O rateio entre os municípios obedecerá aos coeficientes individuais de participação no
produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços – ICMS de seus respectivos
estados, aplicados no exercício de 2012.
Art. 4o Para a entrega dos recursos serão deduzidos, até o montante total apurado no respectivo
período, os valores das dívidas vencidas e não pagas
da unidade federada, na seguinte ordem:
I – primeiro, as contraídas junto à União; depois,
as contraídas com garantia da União, inclusive
dívida externa; depois, as contraídas junto a entidades da administração federal indireta; e
II – primeiro, as contraídas pela administração
direta da unidade federada; depois, as contraídas
pela administração indireta da unidade federada.
Parágrafo único. Observada a ordem prevista nos
incisos I e II do caput, ato do Poder Executivo Federal
poderá autorizar:
I _ quitação de parcelas vincendas, conforme
acordo com a unidade federada; e
II _ suspensão temporária da dedução quanto às
dívidas junto a entidades da administração federal indireta, quando não estiverem disponíveis,
no prazo devido, as necessárias informações.
Art. 5o Os recursos a serem entregues à unidade federada, equivalentes à diferença positiva entre o
valor total que lhe cabe e o valor das dívidas apurado
nos termos do art. 4o, serão satisfeitos pela União por
meio de crédito, em moeda corrente, à conta bancária.
Art. 6o O Ministério da Fazenda poderá definir regras da prestação de informações pelos Estados e pelo
Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e aproveitamento de créditos pelos exportadores a que se refere o art. 155, § 2o, inciso X, alínea a, da Constituição.
§ 1o A falta de envio das informações poderá
implicar suspensão do recebimento do auxílio de que
trata esta Medida Provisória.
§ 2o Nos casos de suspensão de que trata o § 1o,
após regularizado o envio das informações, a entrega
de recursos será retomada e os valores retidos serão
entregues no mês imediatamente posterior.
Art. 7o Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2 da pauta:

ANEXO AO PARECER Nº 76, DE 2013
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.718, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador José Pimentel), que
aprova a Programação Monetária para o 4º
trimestre de 2012.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto de
decreto legislativo, declaramos encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final da matéria.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 76, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 580, de 2012, que
aprova a Programação Monetária para o 4º trimestre
de 2012.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de fevereiro
de 2013.
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Aprova a Programação Monetária para o 4º
trimestre de 2012.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária para
o 4º trimestre de 2012, nos termos da Mensagem nº
89, de 2012 (nº 442, de 2012, na origem), da Presidente da República.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final da matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final da matéria, encerramos a discussão e passamos
à votação da redação final da matéria.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 3 da pauta: vamos apreciar o Requerimento nº 18, da Senadora Ana Amélia. E, em seguida, nós votaremos a emenda da Câmara ao projeto
de lei do Senado que trata de precatórios.
Item 3:
REQUERIMENTO Nº 18, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
18, de 2013, da Senadora Ana Amélia e outros
Senhores Senadores, solicitando, nos termos
do art. 74, inciso I, do Regimento Interno, a criação de Comissão Temporária Interna, composta
por seis membros titulares e igual número de
suplentes, para, no prazo de 60 dias, realizar
levantamento da legislação pertinente à prevenção e combate a incêndios no Brasil, e elaborar
proposta concreta, eficaz e de alcance nacional
das normas técnicas necessárias, tendo como
referência rigorosos padrões internacionais.
Consulto se a Senadora Ana Amélia deseja fazer
uso da palavra para encaminhar a votação da matéria.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Queria apenas
agradecer aos Líderes e aos Senadores, especialmente ao Presidente, porque ontem solicitei a inclusão na
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pauta desta matéria. E o faço em nome do Senador
Pedro Simon e Paulo Paim, do meu Estado.
Essa matéria tem relevância diante da tragédia
que abalou não só Santa Maria, o Rio Grande do Sul,
mas o Brasil inteiro chorou as mortes de mais de duas
centenas de jovens, que morreram precocemente num
incêndio que revelou a fragilidade do sistema de prevenção em nosso País.
Então, agradeço a V. Exª a inclusão na pauta,
em nome dos Senadores Pedro Simon e Paulo Paim,
Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para dizer...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos discutindo o Requerimento nº 18, da Senadora Ana Amélia e de outras Srªs e
Srs. Senadores.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – ... do Senador
Pedro Simon e do Senador Paulo Paim. É muito relevante mesmo. O Senado tem que cuidar de uma
matéria tão atual como essa, para que não aconteçam mais tragédias como a de Santa Maria. Então,
essa é uma comissão, com prazo delimitado de 60
dias, para dar a solução. Nós vimos que, depois que
aconteceu essa tragédia, já foram fechadas mais
de 300 casas de festas, de bailes, boates por este
País afora. É muito importante. Só quero dizer que
realmente é um assunto de que o Senado tem que
tomar conta. Nada melhor do que os três Senadores
do Rio Grande do Sul, onde ocorreu essa fatalidade,
tomarem conta disso, para que não mais aconteça
isso aos nossos jovens.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aproveito, agradecendo a manifestação do Senador Gim, para
solicitar encarecidamente aos Líderes dos partidos a
indicação dos nomes dos titulares e suplentes que irão
compor essa comissão, que terá um prazo de 60 dias
para elaborar essas propostas concretas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mais uma vez, em apoio à intervenção
da Senadora Ana Amélia, encareço que os Líderes
das Bancadas façam rapidamente, na forma da proporcionalidade estabelecida pelos Srs. Senadores, a
indicação dos membros de suas bancadas.
Item extrapauta, que foi sugerido à apreciação
pelo Senador José Sarney, com o apoio dos Líderes.
Portanto, não havendo objeção do Plenário...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, eu queria manifestar, em nome do Partido
Progressista, inteiro apoio à proposta de votação extrapauta da matéria relativa aos precatórios proposta
pelo nosso Presidente José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 2007
Discussão, em turno único, das emendas da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 115,
de 2007, do Senador Paulo Paim, que dispõe
sobre a regulamentação do exercício da profissão de comerciário.
Parecer favorável sob o nº 1.725, de 2012,
da Comissão de Assuntos Sociais, que teve
como relator o nobre Senador João Alberto
Souza, favorável à Emenda nº 3 e contrário
às Emendas nºs 1 e 2.
Discussão das emendas da Câmara, em turno
único.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, só para esclarecer. Essa matéria não trata
de precatório, que fique aqui esclarecido. O Senador
José Sarney faz a observação em tempo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa matéria não trata de precatório.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Isso.
Essa matéria regulamenta a profissão de comerciário,
com uma emenda que foi aprovada na Câmara dos
Deputados. E a nossa opinião é favorável à matéria,
sem restrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria que foi colocada em pauta,
extrapauta, é uma emenda da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei nº 115, do Senador Paulo Paim, que
dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão do comerciário.
O parecer do Senador João Alberto foi favorável à Emenda nº 3 e contrário às Emendas nºs 1 e 2.
Discussão das emendas da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir, declaramos...
Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para manifestar a V. Exª que estamos inteiramente
de acordo com as emendas, nos termos em que está
colocado para votação aqui neste momento. Essa realmente é uma batalha antiga. O Senador Paim comigo sabe o quanto nós lutamos por esse projeto, que
agora está na sua fase final.
Mas o que eu queria realmente esclarecer é que
tem procedência a observação feita pelo Senador Alvaro Dias sobre os precatórios. Realmente, ela precisa
de um pequeno ajustamento quanto à data, porque
demorou tanto que ultrapassou o prazo nela estabelecido para a adesão.
Então, vamos obedecer a pauta. Durante esse
período, vamos ver como fazemos essa adaptação,
de modo a que ela possa ser votada.
Muito obrigado. E agradeço à Senadora Ana
Amélia pela manifestação antecipada do seu apoio,
que é tão valioso para a aprovação desta matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias. (Pausa.)
O Senador Wellington Dias declina do uso da
palavra.
Consideramos encerrada a discussão.
Passamos à votação da Emenda da Câmara nº
3, de parecer favorável, nos termos do art. 286, inciso
I, do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas da Câmara nºs
1 e 2, de parecer contrário, nos termos do art. 286, inciso I, do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 77, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 115, de 2007 (nº 3.592, de 2012, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2007 (nº 3.592,
de 2012, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de
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comerciário, consolidando a Emenda nº 3 da Câmara
dos Deputados, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de fevereiro
de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 77, DE 2013
Redação final do Projeto de Lei do Senado
no 115, de 2007 (nº 3.592, de 2012, na Câmara dos Deputados).
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de comerciário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos comerciários, integrantes da categoria
profissional de empregados no comércio, conforme o
quadro de atividades e profissões do art. 577, combinado com o art. 511, ambos da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, aplicam-se os dispositivos da
presente Lei, sem prejuízo das demais normas trabalhistas que lhes sejam aplicáveis.
Art. 2º Na Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), a atividade ou função desempenhada
pelos empregados do comércio deverá ser especificada, desde que inexista a possibilidade de classificação
por similaridade.
Art. 3º A jornada normal de trabalho dos empregados no comércio é de 8 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) semanais.
§ 1º Somente mediante convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho poderá ser alterada a jornada normal de trabalho estabelecida no caput deste
artigo.
§ 2º É admitida jornada de 6 (seis) horas para o
trabalho realizado em turnos de revezamento, sendo
vedada a utilização do mesmo empregado em mais
de 1 (um) turno de trabalho, salvo negociação coletiva de trabalho.
Art. 4º O piso salarial será fixado em convenção
ou acordo coletivo de trabalho, nos termos do inciso
V do art. 7º da Constituição Federal.
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Art. 5º No instrumento coletivo deverá ser fixada contribuição para o custeio da negociação coletiva, que, no caso dos trabalhadores, será fixada pela
Assembleia-Geral de sua entidade, em até 1% (um
por cento) ao mês de seu salário, e, no caso das empresas, será estabelecida em Assembleia-Geral da
entidade representante da categoria econômica, em
função do número de empregados de cada empresa,
e constará da negociação coletiva, sendo devida por
cada estabelecimento.
§ 1º A contribuição para as entidades sindicais
da categoria econômica será devida por todas as empresas, independentemente de sua filiação, porte ou
número de empregados.
§ 2º A contribuição para as entidades sindicais da
categoria profissional será devida por todos os trabalhadores, associados ou não às respectivas entidades.
§ 3º O montante arrecadado será partilhado da
seguinte forma:
I – 5% (cinco por cento) para a confederação
respectiva;
II – 15% (quinze por cento) para a federação
respectiva;
III – 80% (oitenta por cento) para o sindicato.
§ 4º Nos termos do art. 591 da CLT, inexistindo
sindicato, o percentual de 80% (oitenta por cento) constante do inciso III do § 3º deste artigo será repassado
em favor da federação representativa da categoria
econômica ou profissional.
Art. 6º As entidades representativas das categorias econômica e profissional poderão, no âmbito da
negociação coletiva, negociar a inclusão, no instrumento normativo, de cláusulas que instituam programas e ações de educação, formação e qualificação
profissional.
Art. 7º É instituído o Dia do Comerciário, a ser
comemorado no dia 30 de outubro de cada ano.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão, a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão da redação final.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, quero inclusive...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro, com a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, quero inclusive parabenizar o Senador
Paulo Paim, pois essa é uma luta histórica de todos os
trabalhadores comerciários deste País e que tão bem o
Senador Paulo Paim conseguiu traduzir e sintetizar como
proposta nesse contexto de lei. O projeto vai à sanção
e, assim, ganham os trabalhadores e, principalmente,
a economia. Passamos a ter mais uma profissão dentro dos critérios da boa convivência, do bom trato, do
respeito e, especialmente, da valorização profissional.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Também gostaria de agradecer a todos os partidos e
ao Plenário pela aprovação, a V. Exª pela boa condução. Saúdo também o nosso grande maestro, o Senador Paulo Paim.
Trata-se de um tema que foi negociado, acordado
– e não é um tema simples – tanto entre o setor patronal da área do comércio como o dos trabalhadores.
Destaco, Sr. Presidente, a importância da questão.
É uma categoria milenar, e agora temos a condição
de ter a regulamentação da profissão no Brasil. Então,
é algo a comemorar em nome dos trabalhadores do
comércio de todo o Brasil, em especial do Piauí, do
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio do meu Estado, da Federação e Confederação do Comércio, que
tiveram um papel importante neste debate.
Saúdo e comemoro essa importante vitória. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
no Senado Federal, com a palavra.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Associo-me à aprovação deste importante projeto e
faço justiça ao Senador Paim, que é o autor, e também
ao Presidente Sarney, que fez a relação e o entendimento entre patrões e empregados. Então, os comerciários do Brasil e do meu Estado do Ceará estão todos
de parabéns pela aprovação desse importante projeto
para essa importante categoria que tanto contribui para
a economia do Brasil.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do
orador.) – Na mesma linha, na mesma toada, na mesma tela, elogiar novamente, o que já é um costume,
o nobre Senador Paulo Paim, que traz uma matéria e
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consegue aprová-la, com o seu consentimento, V. Exª
que colocou essa matéria tão importante para ser votada, dando aos comerciários essa condição de regulamentação da sua profissão. Esses trabalhadores que
todo o País conhece, com os quais convivemos aqui
no nosso Distrito Federal, na nossa querida Ceilândia,
Taguatinga, enfim, em todo o Distrito Federal, em todo
o Brasil. Agora, conseguimos, até que enfim, criar essa
profissão para dar tranquilidade a eles.
Então, parabenizo o Senador Paulo Paim, em meu
nome e em nome do Bloco União e Força. Parabéns,
Paulo Paim! É isto que move o Senado: essas realizações, sempre lutando pelos mais humildes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Presidente Renan, eu quero, primeiro,
cumprimentar V. Exª, cumprimentar todos os Senadores que falaram sobre esse importante projeto.
Eu lhe confesso que, ontem, eu recebi aqui federação, confederação, de todas as centrais sindicais, que
me pediram para marcar uma audiência com V. Exª. Eu
disse: “Não é necessário; já falamos com o Presidente
Sarney, falamos com o Presidente Renan Calheiros, e
a matéria vai a voto”. E V. Exª, assim, cumpre a palavra
assumida aqui no plenário, com o Presidente Sarney,
para votação desse projeto.
É a categoria mais antiga do mundo. Foi uma
longa discussão entre empregados e empregadores.
Com certeza, o Presidente Sarney foi fundamental na
mediação, na negociação desse grande entendimento.
Repito: foi um projeto aprovado nas comissões e na
Câmara dos Deputados. Saiu do Senado, foi para a
Câmara, voltou ao Senado, com grande entendimento
entre empresários e trabalhadores. A relatoria nas comissões de todos aqueles que assim se posicionaram
foi na linha da construção coletiva.
Eu quero mais é cumprimentar o Senado da
República, todos os Senadores, V. Exª e o Presidente
Sarney pela aprovação tão importante dessa matéria,
que hoje vai à sanção.
Eu fui apenas uma ferramenta, um instrumento
para que o projeto chegasse a este momento tão importante.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal cumprimenta o Senador Paulo Paim, que aprova, mais uma vez, uma importantíssima matéria nesta Casa: a regulamentação
da profissão de comerciários, da forma que tramitou
no Senado e na Câmara dos Deputados, que vai aumentar o elenco de leis importantíssimas de inspiração
de V. Exª, com a qual todos nós temos, assim, muita
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honra, muita satisfação em colaborar. De modo que todos nós cumprimentamos V. Exª pela autoria dessa lei
importantíssima para os comerciários e para o Brasil.
Encerramos a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Deputado
Evandro Milhomen, como membro titular, em substituição ao Deputado Osmar Júnior, e o Deputado Chico Lopes, como membro suplente, em substituição à
Deputada Manuela D’Ávila para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização –
CMO, conforme o Ofício nº 25, de 2013, da Liderança
do Partido Comunista do Brasil – PCdoB na Câmara
dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 25/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
de Orçamento
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Senhores Deputados Evandro Milhomen (PCdoB – AP),
na condição de titular, e Chico Lopes (PCdoB – CE)
como suplente, respectivamente, para comporem a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Respeitosamente, Deputada Manuela D’Ávila,
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designou:
– como membros titulares, os Senadores Eduardo
Braga, Casildo Maldaner, Waldemir Moka, João
Alberto Souza e Sérgio Souza, em substituição
aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim, Vital do Rêgo e Ana Amélia; e como membros suplentes, os Senadores
Ricardo Ferraço, Luiz Henrique, Romero Jucá,
Ivo Cassol e Ana Amélia, em substituição aos
Senadores Romero Jucá, Sérgio Souza, Waldemir Moka, Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner,
para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 586,
de 2012, conforme o Ofício nº 11, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga, João Alberto Souza e Sérgio Souza,
em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles e Ana Amélia; e como
membros suplentes, os Senadores Casildo Mal-
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daner, Jarbas Vasconcelos, Romero Jucá, Pedro
Simon e Benedito de Lira, em substituição aos
Senadores Romero Jucá, Sérgio Souza, Waldemir Moka, Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner,
para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 587,
de 2012, conforme o Ofício nº 12, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo
Braga, Ricardo Ferraço, Pedro Simon e Benedito Lira, em substituição aos Senadores Renan
Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim
e Ana Amélia; e como membros suplentes, os
Senadores Sérgio Souza, Jarbas Vasconcelos,
Valdir Raupp, Romero Jucá e Paulo Davim, em
substituição aos Senadores Romero Jucá, Sérgio Souza, Waldemir Moka, Ricardo Ferraço e
Casildo Maldaner, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 589, de 2012, conforme o Ofício nº 18,
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da
Maioria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga, Waldemir Moka, João Alberto Souza
e Jarbas Vasconcelos, em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles,
Paulo Davim e Vital do Rêgo; e como membros
suplentes, os Senadores Vital do Rêgo, Pedro Simon, Clésio Andrade, Sérgio Souza e Ivo Cassol,
em substituição aos Senadores Romero Jucá,
Sérgio Souza, Waldemir Moka, Ricardo Ferraço
e Casildo Maldaner, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 590, de 2012, conforme o Ofício nº 19,
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da
Maioria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Waldemir Moka, Sérgio Souza, Eduardo Braga e Eunício
Oliveira, em substituição aos Senadores Renan
Calheiros, Paulo Davim, Vital do Rêgo e Ana Amélia; e como membros suplentes, os Senadores
Clésio Andrade, Lobão Filho, Romero Jucá e Ana
Amélia, em substituição aos Senadores Romero
Jucá, Sérgio Souza, Waldemir Moka e Casildo
Maldaner, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
592, de 2012, conforme o Ofício nº 20, de 2013,
da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria
no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo
Braga, Luiz Henrique, Casildo Maldaner e Clésio
Andrade, em substituição aos Senadores Renan
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Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim e
Vital do Rêgo; e como membros suplentes, os
Senadores Sérgio Souza, João Alberto Souza,
Jader Barbalho e Benedito de Lira, em substituição aos Senadores Romero Jucá, Sérgio Souza,
Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 593, de 2012, conforme
o Ofício nº 21, de 2013, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga, Sérgio Souza, Jarbas Vasconcelos,
Pedro Simon e Ivo Cassol, em substituição aos
Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim, Vital do Rêgo e Ana Amélia; e
como membros suplentes, os Senadores Vital do
Rêgo, Casildo Maldaner, Clésio Andrade, João
Alberto Souza e Ciro Nogueira, em substituição
aos Senadores Romero Jucá, Sérgio Souza,
Waldemir Moka, Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 594,
de 2012, conforme o Ofício nº 22, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Romero
Jucá, Eduardo Braga, Ricardo Ferraço, Eunício
Oliveira e Kátia Abreu, em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles,
Paulo Davim, Vital do Rêgo e Ana Amélia; e como
membros suplentes, os Senadores Francisco Dornelles, Lobão Filho, Vital do Rêgo, Clésio Andrade
e Sérgio Souza, em substituição aos Senadores
Romero Jucá, Sérgio Souza, Waldemir Moka, Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 595, de 2012, conforme
o Ofício nº 23, de 2013, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo
Braga, Clésio Andrade e Sérgio Souza, em substituição aos Senadores Eunício Oliveira, Francisco
Dornelles e Paulo Davim; como membros titulares, os Senadores Waldemir Moka e Ivo Cassol
em vagas existentes; e como membros suplentes, os Senadores Vital do Rêgo, João Alberto
Souza, Lobão Filho, Pedro Simon e Paulo Davim
em vagas existentes, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 597, de 2012, conforme o Ofício nº 24,
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da
Maioria no Senado Federal;
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– como membros titulares, os Senadores Ricardo Ferraço, Eduardo Braga e Vital do Rêgo,
em substituição aos Senadores Eunício Oliveira, Francisco Dornelles e Paulo Davim; como
membros titulares, os Senadores Romero Jucá
e Eunício Oliveira em vagas existentes; e como
membros suplentes, os Senadores Casildo Maldaner, Clésio Andrade, Valdir Raupp, Jarbas
Vasconcelos e Ciro Nogueira em vagas existentes, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 599,
de 2012, conforme o Ofício nº 25, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga, Vital do Rêgo e Casildo Maldaner,
em substituição aos Senadores Eunício Oliveira, Francisco Dornelles e Paulo Davim; como
membros titulares, os Senadores Luiz Henrique
e Sérgio Petecão em vagas existentes; e como
membros suplentes, os Senadores Roberto Requião, Pedro Simon, Jader Barbalho, Ivo Cassol
e Ana Amélia em vagas existentes, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 600, de 2012, conforme
o Ofício nº 26, de 2013, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo
Braga e Luiz Henrique, em substituição aos Senadores Eunício Oliveira e Francisco Dornelles;
como membros titulares, os Senadores Casildo
Maldaner e Pedro Simon em vagas existentes;
e como membros suplentes, os Senadores Vital
do Rêgo, João Alberto Souza, Clésio Andrade,
Jader Barbalho e Ana Amélia em vagas existentes, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 601,
de 2012, conforme o Ofício nº 27, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga, Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos,
em substituição aos Senadores Eunício Oliveira, Francisco Dornelles e Paulo Davim; como
membros titulares, os Senadores Vital do Rêgo
e Benedito de Lira em vagas existentes; e como
membros suplentes, os Senadores Sérgio Souza,
Clésio Andrade, Valdir Raupp, Ricardo Ferraço e
Ciro Nogueira em vagas existentes, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 602, de 2012, conforme
o Ofício nº 28, de 2013, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
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– como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga, Waldemir Moka e Luiz Henrique,
em substituição aos Senadores Eunício Oliveira, Francisco Dornelles e Paulo Davim; como
membros titulares, os Senadores João Alberto
Souza e Kátia Abreu em vagas existentes; e
como membros suplentes, os Senadores Casildo Maldaner, Clésio Andrade, Vital do Rêgo,
Ana Amélia e Sérgio Petecão em vagas existentes, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 603,
de 2013, conforme o Ofício nº 29, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Eduardo
Braga, Clésio Andrade e Lobão Filho, em substituição aos Senadores Eunício Oliveira, Francisco Dornelles e Paulo Davim; como membros
titulares, os Senadores Ricardo Ferraço e Ana
Amélia em vagas existentes; e como membros
suplentes, os Senadores Vital do Rêgo, Waldemir
Moka, Roberto Requião, Jarbas Vasconcelos e
Kátia Abreu em vagas existentes, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 605, de 2013, conforme
o Ofício nº 30, de 2013, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
Os ofícios foram encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os ofícios:
OF. GLPMDB nº 11/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para comporem a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Casildo Maldaner
Waldemir Moka
João Alberto Souza
Sérgio Souza

Suplentes
Ricardo Ferraço
Luiz Henrique
Romero Jucá
Ivo Cassol
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
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OF. GLPMDB nº 12/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
João Alberto Souza
Sérgio Souza
Vital do Rêgo
Paulo Davim

Suplentes
Casildo Maldaner
Jarbas Vasconcelos
Romero Jucá
Pedro Simon
Benedito de Lira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 18/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 589, de 2012.
Titulares
Vital do Rego
Eduardo Braga
Ricardo Ferraço
Pedro Simon
Benedito de Lira

Suplentes
Sérgio Souza
Jarbas Vasconcelos
Valdir Raupp
Romero Jucá
Paulo Davim

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 19/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 590, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Waldemir Moka

Suplentes
Vital do Rego
Pedro Simon

João Alberto
Jarbas Vasconcelos
Ana Amélia
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Clésio Andrade
Sérgio Souza
Ivo Cassol

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 20/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 592, de 2012.
Titulares
Francisco Dornelles
Waldemir Moka
Sérgio Souza
Eduardo Braga
Eunício Oliveira

Suplentes
Clésio Andrade
Lobão Filho
Romero Jucá
Ricardo Ferraço
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 21/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 593, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Luiz Henrique
Casildo Maldaner
Clésio Andrade
Ana Amélia

Suplentes
Sérgio Souza
João Alberto Souza
Waldemir Moka
Jader Barbalho
Benedito de Lira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 22/3013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Co-
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missão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 594, de 2012.

OF. GLPMDB nº 25/2013

Titulares
Eduardo Braga
Sérgio Souza
Jarbas Vasconcelos
João Alberto Souza
Clésio Andrade

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados, para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 599, de 2012.

Suplentes
Vital do Rêgo
Casildo Maldaner
Pedro Simon
Ivo Cassol
Ciro Nogueira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 23/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 595, de 2012.
Titulares
Romero Jucá
Eduardo Braga
Ricardo Ferraço
Euníco oliveira
Kátia Abreu

Suplentes
Francisco Dornelles
Lobão Filho
Vital do Rêgo
Clésio Andrade
Sérgio Souza

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 24/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados, para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 597, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Clésio Andrade
Sérgio Souza
Waldemir Moka
Ivo Cassol

Suplentes
Vital do Rêgo
João Alberto Souza
Lobão Filho
Pedro Simon
Paulo Davim

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.

Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Titulares
Ricardo Ferraço
Eduardo Braga
Vital do Rêgo
Romero Jucá
Eunício Oliveira

Suplentes
Casildo Maldaner
Clésio Andrade
Valdir Raupp
Jarbas Vasconcelos
Ciro Nogueira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 26/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados, para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 600, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Vital do Rêgo
Casildo Maldaner
Luis Henrique
Sérgio Petecão

Suplentes
Roberto Requião
Pedro Simon
Jader Barbalho
Ivo Cassol
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. _ Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 27/2013
Brasília, 10 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 601, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Luis Henrique

Suplentes
Vital do Rêgo
João Alberto Souza
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Casildo Maldaner
Pedro Simon
Paulo Davim

Clésio Andrade
Jader Barbalho
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 28/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados, para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 602, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Pedro Simon
Jarbas Vasconcellos
Vital do Rêgo
Benedito de Lira

Suplentes
Sérgio Souza
Clésio Andrade
Valdir Raupp
Ricardo Ferraço
Ciro Nogueira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB nº 29/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados, para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 603, de 2013.
Titulares
Eduardo Braga
Waldemir Moka
Luiz Henrique
João Alberto Souza
Kátia Abreu

Suplentes
Casildo Maldaner
Clésio Andrade
Vital do Rêgo
Ana Amélia
Sérgio Petecão

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 30/2013
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
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dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória nº 605, de 2013.
Titulares
Eduardo Braga
Clésio Andrade
Lobão Filho
Ricardo Ferraço
Ana Amélia

Suplentes
Vital do Rêgo
Waldemir Moka
Roberto Requião
Jarbas Vasconcelos
Kátia Abreu

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designou:
– como membros titulares, os Senadores Romero Jucá, Eduardo Braga, Ricardo Ferraço
e Eunício Oliveira, em substituição aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles,
Paulo Davim e Ana Amélia; e como membros
suplentes, os Senadores Sérgio Souza, Jarbas
Vasconcelos, Valdir Raupp, Benedito de Lira e
Paulo Davim, em substituição aos Senadores
Romero Jucá, Sérgio Souza, Waldemir Moka,
Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 589, de 2012,
conforme o Ofício nº 34, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Romero Jucá, Eduardo Braga, Ricardo Ferraço,
Eunício Oliveira e Kátia Abreu, em substituição
aos Senadores Renan Calheiros, Francisco Dornelles, Paulo Davim, Vital do Rêgo e Ana Amélia;
e como membros suplentes, os Senadores Ciro
Nogueira, Lobão Filho, Vital do Rêgo, Clésio
Andrade e Sérgio Souza, em substituição aos
Senadores Romero Jucá, Sérgio Souza, Waldemir Moka, Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 595,
de 2012, conforme o Ofício nº 35, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
Os ofícios foram encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os ofícios:
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Of. no 31/2013 – Bloco

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Brasília, 20 de fevereiro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 589, de 2012.

Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Anthony Garotinho
(PR/RJ) para membro titular em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG)
na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre
a Medida Provisória no 592 de 2012 que “modifica as
Leis no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e no 12.351,
de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas
regras de distribuição entre os entes da Federação
dos royalties e da participação especial decorrentes
da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e para
disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.

Titulares
Romero Jucá
Eduardo Braga
Ricardo Ferraço
Eunício Oliveira
Vital do Rego

Suplentes
Sérgio Souza
Jarbas Vasconcelos
Valdir Raupp
Benedito de Lira
Paulo Davim

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB no 35/2013
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos senadores abaixo relacionados para compor a Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida
Provisória no 595, de 2012.
Titulares
Romero Jucá
Eduardo Braga
Ricardo Ferraço
Eunício Oliveira
Kátia Abreu

Suplente
Ciro Nogueira
Lobão Filho
Vital do Rêgo
Clésio Andrade
Sérgio Souza

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designou o Deputado
Anthony Garotinho, como membro titular, em substituição ao Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 592, de 2012,
conforme o Ofício nº 31, de 2013, da Liderança do
Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos Deputados;
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntados ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Deputado
Mário Heringer, em substituição ao Deputado Zé Silva, para integrar como membro suplente a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 587, de 2012, e para integrar como membro titular a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 603, de 2013, conforme os Ofícios nºs
12 e 13, de 2013, da Liderança do PDT na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 12/2013 Lid PDT
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2012
do Congresso Nacional, indico em substituição ao Deputado Zé Silva PDT/MG, o nome do Deputado Mário
Heringer PDT/MG, na condição de membro Titular da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 603/2013.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício nº 13/2013 Lid PDT
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º da Resolução nº 1/2012 do
Congresso Nacional, indico em substituição ao Depu-
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tado Zé Silva PDT/MG, o nome do Deputado Mário
Heringer PDT/MG, na condição de membro Suplente da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 587/2012.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 1/MPV589-2012
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Márcio Macedo
Vice-Presidente: Senador José Pimentel
Relator: Senador Romero Jucá
Relator Revisor: Deputado João Magalhães
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Vice-Presidente da Comissão.
Ofício nº 1/MPV590-2012
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 590, de 29 de novembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senadora Vanessa Grazziotin
Vice-Presidente: Deputado Assis do Couto
Relator: Deputada Rose de Freitas
Relator Revisor: Senador Sérgio Souza
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Senadora Vanessa Grazziotin, Presidente.
Ofício nº 1/MPV591-2012
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 591, de 29 de novembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Marcelo Castro
Vice-Presidente: Senador Francisco Dornelles
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Relator: Senador Acir Gurgacz
Relator Revisor: Deputado Fernando Ferro
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Senador Francisco Dornelles,
Vice-Presidente da Comissão.
Ofício nº 1/MPV592-2012
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 592, de 3 de dezembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Sérgio Souza
Vice-Presidente: Deputado Leonardo Picciani
Relator: Deputado Carlos Zarattini
Relator Revisor: Senador Wellington Dias
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual – Senador Sérgio Souza, Presidente.
Ofício nº 1/MPV593-2012
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 593, de 5 de dezembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Izalci
Vice-Presidente: Senador José Agripino
Relator: Senador Paulo Bauer
Relator Revisor: Deputado Ronaldo Zulke
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Deputado Izalci, Presidente.
Ofício nº 1/MPV594-2012
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 594, de 6 de dezembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Francisco Dornelles
Vice-Presidente: Deputado Valmir Assunção
Relator: Deputado Leonardo Quintão
Relator Revisor: Senador Romero Jucá
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual – Senador Francisco Dornelles, Presidente.
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Ofício nº 1/MPV595-2012
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado José Guimarães
Vice-Presidente: Senador José Pimentel
Relator: Senador Eduardo Braga
Relator Revisor: Deputado Manoel Junior
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Vice-Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por meio do Ofício n° 24, Relatório de Viagem do
Senador Inácio Arruda, referente ao Requerimento n°
17, de 2013, de missão, no qual relata participação na
Comitiva da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, no Haiti e em Cuba,
no período de 15 a 17 de janeiro de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GSINAR nº 24/2013
Brasília, 6 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto no Parágrafo único, do Art.
70, da Constituição Federal, como membro integrante
da comitiva parlamentar que visitou o Haiti e Cuba, no
período de 15 a 17 de janeiro de 2013, transcrevo a
íntegra do Relatório da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a mesma:
“Comitiva parlamentar realizou visita oficial à
República do Haiti e à República de Cuba no
período de 15 a 17 de janeiro de 2013, com o
objetivo de, no primeiro país, conhecer in loco
a atuação das tropas brasileiras no Haiti, os esforços de reconstrução, estreitar os laços entre
os dois parlamentos e debater com as mais altas autoridades haitianas as perspectivas futuras
de desenvolvimento do país e sua visão sobre
o papel da Missão das Nações Unidas para a
Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Em Cuba,
a comitiva parlamentar teve como foco receber
informações sobre o processo das reformas em
curso nos campos econômico e social, o progresso das obras do Porto de Mariel e as perspectivas
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de desenvolvimento das relações bilaterais em
amplo espectro, tanto na vertente do Executivo,
como na maior colaboração entre os Legislativos.
A Presidência do Senado, por ofício da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitou apoio de transporte aéreo ao Ministério da Defesa e apoio de transporte terrestre e
agendamento das diversas reuniões e visitas e
acompanhamento ao Ministério das Relações
Exteriores, ambas prontamente atendidas.
2. A Comitiva Parlamentar foi composta pelo
Senador Anibal Diniz, Primeiro-Vice-Presidente
do Senado, Senador Luiz Henrique da Silveira,
Presidente da Subcomissão de Modernização e
Reaparelhamento das Forças Armadas/CRE, e
pelo Senador Inácio Arruda. Acompanharam a
delegação o Ministro Eduardo Carvalho, Assessor Diplomático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o Brigadeiro-do-Ar
Rui de Chagas Mesquita, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Comando da Aeronáutica e o
Secretário Rodrigo Wiese Randig, da Assessoria de Relações Federativas e Parlamentares do
Ministério das Relações Exteriores.
3. A delegação chegou ao Aeroporto Internacional Toussaint Louverture às 8h30 da manhã de
15 de janeiro deste ano. A comitiva foi recebida
no Parlamento haitiano pelo Presidente do Senado e da Assembleia Nacional, Desras Simon
Dieuseul. Participaram também da reunião o
Vice-Presidente do Senado, Senador Andres
Riché; o Presidente da Comissão de Finanças,
Senador Jocelerme Privert; o Presidente da Comissão de Saúde, Senador Wesner Polycarpe; o
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais e
Condição Feminina, Senador Maxime Roumer;
e outros senadores da Mesa Diretora.
4. Após os cumprimentos iniciais, o Presidente
do Senado proferiu discurso no qual agradeceu
a cooperação prestada pelo Brasil para o desenvolvimento do Haiti e no qual solicitou cooperação
especifica para a gestão do Parlamento.
5. Ao tomar a palavra, o Senador Anibal Diniz,
chefe da comitiva, comentou que a entrada de
haitianos no Brasil acontece, com frequência, por
seu Estado, o Acre. De forma mais geral, afirmou
que a política de solidariedade é a característica
das relações entre os dois países.
6. O Senador Luiz Henrique da Silveira, por seu
turno, mencionou diversas possibilidades de
cooperação envolvendo empresas de seu Estado, Santa Catarina, entre elas: a construção
de pequenas centrais hidrelétricas, por meio de
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regime concessional, com investimento privado
e possível financiamento do BNDES; habitação
popular, com construção de moradias pré-moldadas; indústria alimentícia; e utilização de urnas
eletrônicas nas eleições.
7. Por fim, o Senador Inácio Arruda destacou a
importância da democracia para a circulação de
ideias e para a promoção do desenvolvimento.
Citou ainda, como experiências bem-sucedidas
no Ceará, assim como na Região Norte, e que
poderiam ser trazidas para o Haiti, a fruticultura
irrigada, a geração de energia proveniente de resíduos sólidos e o reflorestamento. O Presidente
do Senado e o Presidente da Comissão de Finanças tomaram nota da disposição da comitiva
brasileira em oferecer cooperação.
8. O Senador Desras reforçou, contudo, a necessidade do Parlamento haitiano de contar com
cooperação para o protocolo e a gestão da instituição. Privert, entretanto, demonstrou interesse pela cooperação em energia. Segundo ele,
a ajuda internacional e as facilidades fiscais e
aduaneiras têm sido insuficientes para atrair investimentos, porque falta infraestrutura adequada
no país. Afirmou que o Brasil pode ser instado
a desempenhar papel preponderante para atrair
investimentos. O Parlamento estaria pronto para
trabalhar no quadro legal para garantir segurança
jurídica, completou.
9. Outras demandas incluíram o combate ao cólera e um programa de cooperação esportiva,
voltado especialmente para o futebol.
10. Cabe ainda relatar uma crítica isolada, feita
pelo Vice-Presidente do Senado, à presença da
MINUSTAH. Segundo Andres Riché, as tropas
são vistas como “força de ocupação”. O Senador
perguntou então como os presentes poderiam
trabalhar juntos para evitar uma situação de antagonismo. Anibal Diniz lembrou ao senador haitiano a decisão de redução gradual das tropas. O
Senador Luiz Henrique da Silveira acrescentou
que a MINUSTAH existe para reforçar a soberania haitiana, e não para reduzi-la.
11. Por ocasião do almoço oferecido na Base
General Bacellar, localizada no sítio histórico do
Forte Nacional, no coração da cidade, os senadores encontraram-se com o ‘Force Commander’
da MINUSTAH, General Fernando Goulart. Após
o almoço, foi realizada breve apresentação da
base e da área de atuação dos batalhões brasileiros, com breve relato da atuação da Força
nos últimos anos e das dificuldades ainda hoje
enfrentadas pelas tropas da MINUSTAH.
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12. A comitiva reuniu-se, em seguida, com o Presidente da República, Michel Martelly. Na oportunidade o mandatário haitiano se fez acompanhar
dos Ministros da Justiça e Segurança Pública,
Jean Renel Sanon, e o da Defesa, Rodolphe Joazile, além do Conselheiro Gregorie Mayard Paul.
13. Após desejar as boas vindas à delegação,
Martelly salientou a solidez da relação entre os
dois países. Disse que os haitianos nutrem grande admiração pelo Brasil e que acreditava ser o
futebol um dos catalisadores dessa afinidade. A
‘paixão pelo Brasil’ teria aumentado a partir do
maior engajamento brasileiro no país nos últimos anos, sobretudo nas áreas de segurança
e cooperação. ‘Hoje é uma das relações mais
importantes’, acrescentou.
14. O Presidente da República incentivou o estabelecimento de cooperação parlamentar e fez
menção positiva à contribuição apodada pela
MINUSTAH ao país. Solicitou aos parlamentares
que buscassem descobrir os aspectos positivos
do Haiti, tais como as lindas praias, a culinária, a
música, as artes plásticas e seu povo trabalhador.
15. A despeito desses trunfos, reconheceu que
o país ainda apresenta uma taxa de desemprego muito elevada, cerca de 80% da população
economicamente ativa, o que ensejaria grande
necessidade de investimentos e cooperação, ‘não
apenas com recursos financeiros, mas também
com conhecimento e idéias’.
16. O Senador Anibal Diniz recordou que o Acre
tem sido uma das principais portas de entrada
dos haitianos no Brasil. Nesse contexto, lamentou
que a quase totalidade dos migrantes tem chegado à região Norte sem documentos, iludidos
por redes de traficantes de pessoas. Salientou
que, em função das limitadas oportunidades de
emprego, grande parte desses imigrantes acabam se deslocando para o Sul do País, onde têm
sido absorvidos, por exemplo, pela indústria alimentícia instalada em Santa Catarina.
17. O Senador Luiz Henrique da Silveira elogiou
a qualidade do trabalhador haitiano, destacando
que a visão geral dos empregadores catarinenses é a de que os haitianos são disciplinados e
eficientes. Em resposta à indagação de Martelly
sobre possíveis áreas de investimentos capazes
de gerar empregos, assinalou que empresários de
seu estado poderiam investir no Haiti no campo
da energia, sobretudo dirigidos à instalação de
pequenas centrais hidrelétricas (PCH). Observou
que o Estado de Santa Catarina conta, atualmente, com vinte pequenas centrais, que geram de 8
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a 30Mw cada. Explicou que as obras foram viabilizadas por financiamento do BNDES, instituição
que teria como exigências básicas a segurança
jurídica e a existência de poder regulatório que
garanta a equação econômica dos investimentos.
Nesse sentido, dispôs-se a identificar grupos de
investidores que poderiam discutir o tema com o
Primeiro-Ministro Laurent Lamothe por ocasião
de sua próxima visita ao Brasil.
18. O Senador Luiz Henrique mencionou os êxitos
das áreas alimentar e tecnológica em seu Estado. A título de ilustração, comentou que cidade
catarinense seria a campeã mundial na produção de arroz, com produtividade da ordem de
250 sacos por hectare. Destacou a importância
e a confiabilidade da urna eletrônica, desenvolvida pelo Serpro no seu estado, o que permitia
‘exatidão incontestável em relação ao resultado
das eleições’. Disse acreditar que, mesmo com
altas taxas de analfabetismo no Haiti, não haveria dificuldades para introduzir as urnas ‘pois
não seria preciso escrever nada, apenas digitar
o número e confirmar a foto’. Sugeriu que grupo
de engenheiros haitianos poderia vir a receber
capacitação acerca de tal tecnologia, caso haja
interesse.
19. Após confirmar o interesse pelas urnas eletrônicas, ‘as quais poderiam ser empregadas nas
próximas eleições, previstas ainda esse ano’, o
Presidente Martelly indagou ao Senador Luiz
Henrique sobre o custo estimado de uma PCH
de 10Mw.
20. O Senador respondeu que o custo de uma
usina pode variar de acordo com o custo da mão
de obra e de tarifas para importação do material. Salientou que o Brasil não cobra taxas de
exportação e, caso os países da região também
oferecessem isenções tarifárias, seria possível
pensar em expansão do modelo das PCH para
toda a América Central e Caribe. Disse, inclusive, que os produtores de turbinas e motores poderiam considerar a hipótese de produzi-los no
Haiti. O parlamentar disponibilizou-se a verificar
a possibilidade de a empresa WEG (segunda
maior produtora mundial de turbinas) reabilitar
a usina de Péligre, hoje com capacidade aquém
da capacidade instalada.
21. Martelly disse identificar muitas possibilidades de negócios, especialmente relacionadas
ao parque industrial de Caracol, zona franca no
Norte do país. Em relação ao projeto Artibonite
4C, disse que aprecia o gesto brasileiro de doar
soma de recursos para um projeto estruturante,
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mas assinalou que a dificuldade em completar o
financiamento teria levado o Governo a estudar
outras possibilidades de emprego para os recursos. Uma possível alternativa seria construir
uma PCH de 4 MW no norte do Departamento
do Sudeste, área com maior carência de energia
elétrica no momento.
22. O Presidente Martelly então levantou o tema
do agendamento de visita de trabalho do Primeiro-Ministro do Haiti, Laurent Lamothe, ao Brasil,
acompanhado dos Ministros da Segurança Energética e o da Indústria e Comércio. Acrescentou
que, antes da mencionada visita, o Governo haitiano pretende identificar, juntamente com meus
colaboradores, oportunidades de negócios com o
Brasil. Com visível intenção de acelerar o agendamento, alertou para o fato de que quanto mais
a viagem tardar, mais oportunidades de negócios
entre os dois países se perderiam, reconhecendo
que as empresas brasileiras não têm participado
das licitações em curso.
23. Disse estar convencido da necessidade de
haver outra instituição que complementasse o
trabalho da Polícia Nacional do Haiti (PNH), permitindo, assim, a saída das tropas da Minustah.
Reiterou que tal ‘força’ seria precipuamente um
corpo de defesa civil voltado a temas como a engenharia, gestão de fronteira, meio ambiente e
desastres naturais. A cooperação do Brasil, que
ao longo dos últimos nove anos vem chefiando
as tropas da ONU, seria muito apreciada, além
de configurar claro legado à estabilização e à
reconstrução do país.
24. Solicitou apoio, ainda, para a formação de
diplomatas haitianos no Instituto Rio Branco,
bem como a ampliação de oferta de bolsas de
estudo. A seu ver, o Governo havia avançado
relativamente bem em temas como educação,
estado de direito e saúde, mas destacou que
dois temas cruciais para o desenvolvimento do
país, a agricultura e o meio ambiente, não teriam
recebido a devida atenção.
25. Tendo em vista que aproximadamente 60%
da população haitiana vive em zonas rurais, caso
se consiga impulsionar o setor, será possível aumentar a produção e reduzir as estatísticas de
desemprego no país, invertendo a relação de
dependência externa. Recordou que as perdas
de lavouras devido às tempestades e furacões
são agravadas pelos problemas ambientais do
país, o que recomendava realizar investimentos
integrados na agricultura, no reflorestamento e
na recuperação das bacias hidrográficas.
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26. A última reunião do dia deu-se com o Representante Especial do Secretário-Geral das
Nações Unidas, Embaixador Francisco Mariano
Fernández Amunátegui. Na conversa, os senadores em grande medida voltaram a apresentar
as propostas de cooperação previamente apresentadas ao Presidente Michelly. O representante especial apreciou conhecer as propostas da
comitiva parlamentar, especialmente a possibilidade de implantação do programa Pequenas
Centrais Hidrelétricas. Afirmou estar no término
de seu mandato como representante especial,
mas que deixaria registro da iniciativa parlamentar brasileira a seu sucessor.
27. Após o encontro com o Embaixador Francisco Mariano, a comitiva seguiu para o Aeroporto
Toussaint Louverture, de onde partiu para Havana.
28. No dia seguinte, 16 de janeiro, já em Cuba,
os senadores visitaram as obras do Porto de Mariel, que contam com a participação da empresa
brasileira Odebrecht e financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Receberam informações por parte
dos dirigentes cubanos e brasileiros responsáveis
pelo projeto, que manifestaram a expectativa de
concluí-lo antes do fim de 2013. O Porto de Mariel
é exemplo das transformações experimentadas
pela economia cubana. Será o ponto central de
uma futura Zona de Processamento de Exportação (ZPE), com terminal de contêineres, área para
implantação de indústria de alta tecnologia e tronco ferroviário ligando o porto ao restante do país.
29. Foi igualmente realizada visita de inspeção
ao canteiro de obras, onde se destacava o célere
progresso dos trabalhos, ressaltando-se que a
parte de infraestrutura logística está completamente instalada, todas as tubulações destinadas
à telefonia, cabos de fibra ótica e demais requisitos para a operação moderna e eficiente de
um porto capaz de receber navios com calado
superior aos admitidos para operação no Canal
do Panamá já estão prontos para serem entregues à operadora de Cingapura, vencedora de
disputado processo licitatório internacional.
30. No retorno a Havana, o Embaixador do Brasil ofereceu almoço na residência, quando foram
debatidos temas sobre a atualidade cubana, as
reformas econômicas em curso, as perspectivas
da sociedade local e a presença dos parceiros
brasileiros em empreendimentos conjuntos presentes e futuros. Foram abordados temas como
o crescimento do comércio bilateral, o aumento
das exportações cubanas ao Brasil e as possibi-
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lidades de aquisição futura de serviços médicos
e medicamentos cubanos.
31. Na parte da tarde, a comitiva foi recebida no
Ministério do Comércio Exterior e Investimento
Estrangeiro pelo Vice-Ministro Oscar Pérez - Oliva
Fraga, que concentrou-se em afirmações relativas
ao estado excepcional das relações bilaterais,
havendo-se desdobrado em agradecimentos ao
apoio brindado pelo Governo brasileiro, tanto no
que se refere aos financiamentos para projetos
de infraestrutura e aquisições de bens no Brasil,
quanto à cooperação recebida, com ênfase nos
projetos agrícolas (produção de soja e milho).
32. O Presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular, Ricardo Alarcón, ofereceu jantar em
homenagem aos senadores brasileiros, tendo-se
feito acompanhar da Deputada Yanielys Regueiferos e dos Deputados Ramón Pez Ferro e José
Luis Fernández Yero, este último presidente do
grupo parlamentar de Amizade Brasil-Cuba. O
evento transcorreu em clima de extrema cordialidade e foi possível discutir com o Presidente da
Assembleia Nacional as repercussões econômicas do Porto de Mariel para a bacia do Caribe
e para o futuro do comércio Brasil-Cuba, bem
como temas da agenda bilateral que já haviam
sido levantados nos encontros do longo e profícuo dia de trabalho em Havana.
33. Findo o evento, a comitiva parlamentar dirigiu-se ao Aeroporto Internacional José Marti,
de onde partiu em voo especial da Força Aérea
Brasileira, retornando ao Brasil. A Vossa Excelência as manifestações do meu elevado apreço.”
Sendo esse o Relatório, agradeço toda a atenção
ora dispensada.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de resolução e
projeto de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 7, DE 2013
Institui a Medalha Ulysses Guimarães a ser
conferido pelo Senado Federal na ocasião
do transcurso dos 25 anos da promulgação
da Constituição Federal de 1988.

80

04830 Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído, no âmbito do Senado Federal,
a Medalha Ulysses Guimarães, destinado a agraciar
pessoas naturais ou jurídicas que, no País, tenham se
destacado no campo da promoção da cidadania e do
fortalecimento das instituições democráticas.
Art. 2º A medalha será concedida pela Mesa Diretora do Senado Federal e será acompanhada da concessão de diploma de menção honrosa aos agraciados.
Art. 3º A cerimônia de entrega da medalha será
realizada em Sessão do Senado Federal especialmente
convocada para esse fim.
Art. 4º As despesas com a confecção das medalhas correrão por conta da dotação orçamentária do
Senado Federal.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal representa um marco na história recente do País. A chamada Constituição Cidadã consubstancia, a um só tempo, o processo de mobilização de
todo o País em prol da redemocratização do Brasil e o
aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas.
Consiste na mais clara demonstração da capacidade
do povo brasileiro de que, por piores que sejam as intempéries e as dificuldades enfrentadas, é capaz de
tomar as rédeas de seu destino e construir sua própria
história, edificando uma nação forte, soberana e onde
todos vivam com dignidade e tenham seus direitos
assegurados.
A nova Carta Magna, expressão máxima do processo de redemocratização pelo qual passou nosso
país ao longo da década de 1980, se caracteriza pelo
aperfeiçoamento das instituições do Estado para o
cumprimento da elevada missão de preservação dos
valores democráticos e dos direitos e garantias individuais. Já no Preâmbulo da Constituição de 1988, determina-se o objetivo de “instituir um Estado democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com
a solução pacífica das controvérsias”.
Desde a promulgação da nossa Lei Maior, vários
aperfeiçoamentos foram feitos ao texto constitucional. A
tarefa do Constituinte de 1988 foi, fundamentalmente,
construir as bases institucionais de uma sociedade que,
em coerência com seu passado de lutas e conquistas,
não aceita o arbítrio nem tolera a desigualdade.
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Dessa forma, no momento em que o Brasil se
destaca no cenário internacional em virtude do alvorecer de um cenário de prosperidade, é importante
rememorar o papel que a nossa Constituição Cidadã
exerce como guia para os compromissos que o Estado
Brasileiro assumiu perante toda a sociedade.
Um quarto de século se passou desde a histórica promulgação da Constituição, e é hora de refletir sobre os desafios superados e do porvir e, acima
de tudo, de celebrar as conquistas do povo brasileiro.
Com esse objetivo, propomos a criação da Medalha
Ulysses Guimarães, destinado a agraciar pessoas ou
instituições que, no País, tenham se destacado no
campo da promoção da cidadania e do fortalecimento
das instituições democráticas.
Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres Pares
para a aprovação deste projeto de resolução.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e Diretora.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 46, DE 2013
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro
de Aeronáutica, para determinar a instalação, nos aeroportos públicos, de sistema
de vídeo destinado ao monitoramento da
colocação das bagagens dos passageiros
nas esteiras de restituição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 26. ..........................................................
Parágrafo único. São facilidades: o balizamento
diurno e noturno, a iluminação do pátio, serviço contra-incêndio especializado e serviço
de remoção de emergência médica, área de
pré-embarque, climatização, ônibus, ponte de
embarque, sistema de esteiras para despacho
de bagagem, sistema de vídeo para monitoramento da colocação das bagagens nas esteiras
de restituição, carrinhos para passageiros, pontes de desembarque, sistema de ascenso-descenso de passageiros por escadas rolantes,
orientação por circuito fechado de televisão,
sistema semi-automático anunciador de mensagem, sistema de som, sistema informativo
de vôo, climatização geral, locais destinados
a serviços públicos, locais destinados a apoio
comercial, serviço médico, serviço de salvamento aquático especializado e outras, cuja
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implantação seja autorizada ou determinada
pela autoridade aeronáutica.” (NR)
“Art. 260. ........................................................
§ 1º O procedimento de colocação das bagagens nas esteiras de restituição executado por
agentes das companhias aéreas será filmado
e as imagens exibidas em tempo real para monitoramento pelos passageiros que estiverem
no aguardo de suas bagagens.
§ 2º As imagens gravadas permanecerão à
disposição dos passageiros no aeroporto de
destino pelo período de 30 (trinta) dias contados da data do desembarque.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A movimentação de bagagens nos aeroportos é
uma etapa importante do serviço de transporte aéreo.
Iniciada com a entrega das malas pelo passageiro no
ato do check-in, só se encerra no aeroporto de destino
com a retirada dos volumes do porão da aeronave, seguida do transporte até o terminal e de sua colocação,
de forma adequada e segura, na esteira de restituição.
Com uma frequência bem maior do que seria
aceitável, observa-se que ocorrem problemas nessa
operação, cuja responsabilidade é das companhias
aéreas. Entre demoras excessivas para devolução
das malas e inúmeros casos de bagagem danificada,
roubada ou extraviada, são cada vez mais comuns os
transtornos e os prejuízos causados pelas empresas
transportadoras a quem, ansioso, aguarda ao pé da
esteira o instante de reaver todos os seus pertences
no mesmo estado em que, na origem, os entregou à
guarda da companhia aérea.
Muitas dessas ocorrências poderiam ser evitadas
caso as operações executadas pelo pessoal das empresas aéreas fossem filmadas, e as imagens simultaneamente exibidas, de modo a permitir o acompanhamento
em tempo real pelos próprios passageiros à espera de
bagagem. É direito dos usuários que os pertences despachados sejam manuseados adequadamente e com
o devido cuidado pelo pessoal encarregado.
Segundo informações da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), sistemas de
monitoramento da colocação das bagagens nas esteiras já
se encontram em operação em 37 aeroportos brasileiros.
Nesse contexto, a presente proposição visa a
garantir que a iniciativa da Infraero se estenda obrigatoriamente aos demais aeroportos, fazendo com
que os benefícios dela decorrentes alcancem todos
os usuários do sistema de transporte aéreo.
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Para isso, o projeto prevê a gravação – com exibição em tempo real e manutenção dos registros em
arquivo pelo prazo de 30 dias contados da data do desembarque – de imagens da área onde o material proveniente dos compartimentos de bagagem das aeronaves
é colocado nas esteiras para retirada pelos passageiros.
Além de induzir mudanças de atitude no pessoal das
companhias aéreas que executa a tarefa, o monitoramento poderá subsidiar as ações de indenização movidas por passageiros que tiverem a bagagem danificada.
Conto com o apoio dos ilustres parlamentares
para a aprovação desta proposição, em defesa dos
direitos do consumidor de serviços de transporte aéreo.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO II
Do Sistema Aeroportuário
SEÇÃO I
Dos Aeródromos
Art. 26. O sistema aeroportuário é constituído
pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas
as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal
de passageiros e as respectivas facilidades.
Parágrafo único. São facilidades: o balisamento
diurno e noturno; a iluminação do pátio; serviço contra-incêndio especializado e o serviço de remoção de emergência médica; área de pré-embarque, climatização,
ônibus, ponte de embarque, sistema de esteiras para
despacho de bagagem, carrinhos para passageiros,
pontes de desembarque, sistema de ascenso-descenso
de passageiros por escadas rolantes, orientação por
circuito fechado de televisão, sistema semi-automático
anunciador de mensagem, sistema de som, sistema informativo de vôo, climatização geral, locais destinados a
serviços públicos, locais destinados a apoio comercial,
serviço médico, serviço de salvamento aquático especializado e outras, cuja implantação seja autorizada ou
determinada pela autoridade aeronáutica
....................................................................................
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SEÇÃO IV
Da Responsabilidade por Danos à Bagagem
Art. 260. A responsabilidade do transportador
por dano, conseqüente da destruição, perda ou avaria
da bagagem despachada ou conservada em mãos do
passageiro, ocorrida durante a execução do contrato
de transporte aéreo, limita-se ao valor correspondente
a 150 (cento e cinqüenta) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, por ocasião do pagamento, em relação
a cada passageiro.
Art. 261. Aplica-se, no que couber, o que está
disposto na seção relativa à responsabilidade por danos à carga aérea (artigos 262 a 266).
....................................................................................
Brasília, 19 de dezembro de 1986. 165º da Independência e 98º da República. – JOSÉ SARNEY
– Octávio Júlio Moreira Lima.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 73, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que sejam solicitadas ao Ministro-Chefe da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/
PR as seguintes informações sobre a administração,
fiscalização e controle de tráfego aéreo no Aeroclube
de Flores – SWFN em Manaus/AM:
1. Qual é o órgão federal competente para realizar fiscalizações periódicas no Aeroclube de
Flores em Manaus/AM?
2. Qual o órgão federal competente para realizar
fiscalizações periódicas acerca do regular funcionamento das aeronaves das empresas de transporte aéreo que operam no Aeroclube de Flores?
3. Há a realização periódica de fiscalização por
parte da Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC, tanto no que se referem à estrutura do
Aeroclube de Flores quanto no concernente às
aeronaves que lá operam?
4. Até que ano a licença para operação do Aeródromo de Flores estará vigente para permanecer
no local onde atualmente se encontra?
5. Há algum estudo ou plano ou projeto para a
mudança de local do Aeroclube de Manaus para
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outra área? Se sim, especificar o motivo e o planejamento detalhando prazos e datas.
6. Quais são os requisitos para que esses aeródromos, como o Aeroclube de Flores, devem ter
para conseguir a licença de operação de transporte de pessoas?
7. Houve fiscalização recente para atestar se o
Aeroclube de Flores permanece com os requisitos
mínimos necessários para o seu funcionamento?
Justificação
A aviação civil brasileira nas últimas décadas
passou por um crescimento extraordinário em virtude
do desenvolvimento social e econômico experimentado pelo país, acarretando diretamente no aumento
do tráfego aéreo brasileiro, e consequentemente, do
número de vôos, passageiros dentre outros.
Válido ressaltar que muito embora os investimentos na aviação civil no que se refere ao atendimento
da demanda crescente de passageiros e de transporte
de cargas tenham sido elevados nesses últimos anos,
não foram acompanhados da mesma maneira por investimentos na área de segurança e fiscalização dos
serviços prestados nos aeródromos brasileiros, apesar da evolução tecnológica nesse sentido ter tido um
crescimento vertiginoso nas últimas décadas.
Esse desenvolvimento de novas tecnologias
e equipamentos na área de prevenção de riscos de
acidentes aéreos, controle de tráfego e de serviços
prestados pelas empresas de transporte aéreo de
pessoas e cargas se deu no mundo todo, principalmente, após os grandes acidentes aéreos ocorridos
no passado, incentivando a pesquisa e desenvolvimento das mesmas para que tais situações não voltassem a se repetir.
Todavia, esse crescimento da demanda não foi
acompanhado do devido crescimento da capacidade
de atendimento dos aeroportos e aeródromos, nem
do efetivo para fiscalização das aeronaves dentre outras estruturas necessárias para atender a toda essa
demanda.
Importante mencionar, como é público e notório,
que o transporte aéreo é o tipo de transporte mais seguro e que apresentam menos riscos de acidente, o que
não significa dizer que outros fatores de prevenção de
riscos de acidentes, além de uma fiscalização rigorosa
e periódica não devam ser considerados importantes
para controlar e administrar de forma correta e eficaz
o transporte aéreo de pessoas e cargas.
Todavia, o que se percebe hoje no Brasil e que
o atendimento nos aeroportos encontra-se em estado
precário, pois até mesmo os grandes aeródromos do
país já estão trabalhando com a capacidade acima do

FEVEREIRO 2013
Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

limite, principalmente, em épocas de grande fluxo de
pessoas como nos finais de ano.
Essa realidade é extensível também aos aeródromos de menor porte em funcionamento por todo
o país que chegam a ser superior a 700, segundo
dados do site da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, http://www.aviacaocivil.gov.br/
outorgas, como se pode perceber nas publicações dos
mais diversos meios de comunicação onde há diversas denúncias de falta de fiscalização, precariedade
das estruturas dos aeródromos, prestação de serviço
deficiente, dentre outros.
Como consequência destes fatos, o sistema aeroviário brasileiro já passou inclusive por duas graves
crises que acarretaram atrasos e cancelamentos de
vôos em todo o país, bem como o cometimento de
abusos por parte das empresas de transporte aéreo
que se utilizava de overbooking gerando prejuízos econômicos incalculáveis aos consumidores e ao país de
uma forma geral.
Como se não bastasse isso, mais grave é a situação quando observado o número crescente de acidentes aéreos envolvendo aeronaves de pequeno porte
que se utiliza de aeródromos menores para transporte
de pessoas e cargas e que não passam por regulares
e incisivas fiscalizações por parte do poder público
concedente, no caso em questão a Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC.
Infelizmente a cidade de Manaus presenciou
mais uma vez um acidente recente envolvendo esse
tipo de aeronave o que serviu de alerta para a fiscalização desses aeródromos de forma mais eficaz e até
mesmo para alertar as autoridades públicas sobre a
necessidade de mudança de local do Aeródromo de
Flores que atualmente fica em meio a diversos condomínios residenciais, antenas de telefonia móvel,
movimentação de transportes dentre outros aparatos
urbanos que corroboram para a mudança de local.
Portanto, fica evidente que medidas mais sérias
devem ser tomadas para que novos acidentes sejam evitados e haja a rápida melhorara dos serviços
prestados por tais empresas de transporte aéreo e
a população tanto do entorno desses locais quanto
dos passageiros que utilizam tais serviços se sintam
mais seguros.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 74, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
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sejam solicitadas ao Ministro de Minas e Energia, no
âmbito da Agência Nacional do Petróleo e, também,
da Empresa Pública PETROBRÁS, as seguintes informações acerca da oferta pública de poços de petróleo
e gás natural, em terra firme, localizados no Estado
do Amazonas:
1. Quantos poços da Bacia do Solimões foram
descobertos nos últimos cinco anos no estado
do Amazonas? Qual a localização?
2. Quantos desses poços são economicamente viáveis para exploração de petróleo ou gás natural?
3. Há estudos que demonstrem a perspectiva de
exploração de poços da região para haver a mudança da matriz energética do estado, principalmente para as cidades do interior do Amazonas
em que há a predominância do uso de diesel nas
usinas termoelétricas?
4. Há perspectiva para a licitação desses novos
poços da Bacia do Solimões, ainda não explorados, até 2014?
5. Há planejamento, proposta oficial, projeto ou
intenção oficial para que os poços da Bacia do Solimões estejam na próxima rodada de licitações?
Justificação
A questão energética no Brasil é um tema amplamente discutido em todos os setores da sociedade, pois
os investimentos realizados no setor, principalmente
no que concerne ao gás natural e petróleo impactam
diretamente nos mais diversos setores da economia
nacional, determinando o ritmo de crescimento da
economia, e, por consequência, do desenvolvimento
social da população brasileira.
Nesse sentido, os impactos negativos sobre a
economia no que se concerne a oferta e demanda de
combustíveis fósseis para alimentar, principalmente,
o transporte rodoviário nacional, modal mais utilizado
nesse país, causam pressões inflacionárias em diversos setores da economia.
Nesse âmbito, as recentes discussões acerca do
preço da gasolina praticado nos postos dos diversos
estados brasileiros corroboram para a renda da maior
parte da população diminuir com os gastos inerentes
tanto ao transporte público coletivo como ao transporte particular.
Faz-se mister ressaltar então a importância do
crescimento na exploração e conseqüente produção de
petróleo e gás no Brasil, no sentido de fomentar o desenvolvimento social e econômico de forma sustentável
e equilibrado, elevando a capacidade de investimento
de todos os setores da economia nacional.
Uma das formas de concretizar tal desiderato é
aumentar a oferta de novas áreas produtoras de pe-
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tróleo e gás, onde já foram realizados estudos preliminares sobre a existência de viabilidade econômica
dessas ditas áreas.
Desta forma, deve-se destacar a prometida 11ª
rodada da ANP, que já sofreu consecutivos adiamentos
durante os anos de 2011 e 2012 e que segundo recentes reportagens publicadas no mês de janeiro deste
ano será aberta a licitação para os poços de petróleo
com a 1ª rodada de licitação prevista para o mês de
maio do corrente ano.
No entanto, apesar de certas especulações no
passado preverem que a Bacia do Solimões pudesse
entrar na 11ª rodada de licitação de novos poços de
petróleo, tais poços não foram contemplados de acordo
com o pré-edital publicado no dia 24/01/2013, mesmo
sendo o estado do Amazonas o maior produtor de gás
e óleo em terra firme.
Portanto, faz-se necessário licitar novas áreas de
exploração de petróleo e, principalmente, gás natural,
as quais recentemente descobertas, pesquisadas e,
enfim, apontadas como viáveis economicamente para
exploração continuada, a fim de aumentar a produtividade desses dois minerais no Brasil e assim conseguir
ofertar no mercado melhores condições energéticas no
que se refere ao preço e mesmo a questões ligadas à
melhoria do meio ambiente, como o caso da exploração do gás natural para modificar a matriz energética
do estado.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 75, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, a e com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes
informações sobre a situação de municípios do Estado
do Amazonas que tem suas contas julgadas irregulares
junto ao Cadastro Único de Convênios da Secretaria
do Tesouro Nacional (CAUC):
1. Quais são os municípios do Estado do Amazonas que estão impedidos de realizar convênios,
atualmente, com a União?
2. Qual é o percentual dos municípios do Estado
do Amazonas que estão impedidos de realizar
convênios com a União, em comparação com os
demais estados da região norte do país?
3. Qual é o percentual dos municípios do Estado
do Amazonas que estão impedidos de realizar
convênios com a União, em comparação com os
demais estados brasileiros?

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

4. Quais são as pendências apresentadas por
cada município do estado do Amazonas junto
ao Cadastro Único de Convênios da Secretaria
do Tesouro Nacional (CAUC)? Especificar as
pendências por município.
5. Há algum prazo para regularização dos cadastros desses municípios julgados irregulares,
a fim de iniciar a formalização de convênios com
o governo federal ainda no ano de 2013?
Justificação
A região Norte do país, principalmente, no que
se refere à imensa maioria dos municípios interioranos dessa região, infelizmente, ainda convivem com
a falta de infraestrutura adequada para o seu regular
desenvolvimento social e econômico, desenvolvimento
esse que nas grandes cidades e capitais brasileiras,
nas ultimas décadas, foi vertiginoso, o que acarretou
em diversas distorções sociais e econômicas dentro
dos limites de cada estado federado.
Tal situação em muito se explica, por exemplo, nas diferenças observadas dentro do sistema
de repartição de receitas dentro do pacto federativo
nacional, onde os municípios que não contam com
indústrias fortes, agricultura desenvolvida, grandes
investimentos estatais em infraestrutura de um modo
geral ou outros fatores que atraiam um contingente
elevado de pessoas a se concentrarem em determinadas regiões do país, acabam por sofrer com a falta
de perspectiva de crescimento econômico em razão
da ausência de reserva financeira para concretizar
as políticas públicas voltadas para a população de
determinada localidade.
Essa é, por exemplo, a realidade vivida por diversas cidades interioranas deste país, onde a falta
de circulação de pessoas, serviços, renda acaba por
restringir as opções de crescimento através de políticas públicas municipais e sufragam as expectativas da
população em experimentar o crescimento econômico
e social vivido por uma parcela da população que vive
nas grandes cidades e capitais brasileiras.
Por isso, torna-se cada vez mais importante todo
o aparato estatal, principalmente, o da União para investir em programas e projetos federais que se destinem a criar, modificar e ampliar as estruturas públicas
capazes de incrementar e incentivar as economias
dessas localidades através do desenvolvimento cada
vez maior do setor privado, capaz de gerar também
riqueza e renda sustentável para as cidades brasileiras.
No entanto, apesar da relevância da implementação de políticas públicas capazes de estreitar o relacionamento, principalmente, entre os municípios dos
estados brasileiros e União como um instrumento eficaz
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de levar desenvolvimento as mais diversas e longínquas cidades brasileiras, preocupa o estudo publicado
no domingo ultimo, 29 de janeiro de 2013, em que a
Confederação Nacional dos Municípios – CNM apontou
a existência de 64,4% dos municípios deste país em
situação irregular junto ao governo federal, fato este
impeditivo para a realização de convênios e parcerias
entre a União e os municípios brasileiros.
Mais grave ainda se torna a questão quando percebido, através da análise dos dados da pesquisa, que
as situações mais críticas das contas dos municípios
deste país concentram-se em três estado brasileiros,
quais sejam: Amazonas, Pará e Pernambuco, Estados
onde mais de 90% das cidades têm, pelo menos, um
‘item não comprovado’.
Outro dado alarmante indica que cerca de 80%
dos municípios dos Estados do Acre, de Alagoas, do
Amapá, da Bahia, da Paraíba, do Piauí e de Roraima
também não podem celebrar convênios com a União.
Portanto, fica claro que apesar do grande esforço
dos governos federal, estaduais e municipais para alcançar um desenvolvimento social e econômico mais
igualitário no país, ainda é preciso avançar mais em
algumas questões, como por exemplo, a apontada acima, como também a capacitação cada vez maior dos
gestores públicos das mais diversas esferas da federação para que se concretizem os diversos princípios
insculpidos em nossa Constituição Federal, a fim de
tornar realidade a mudança na vida de milhares de
cidadãos brasileiros.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 76, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, a e com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
sejam solicitadas ao Ministro de Minas e Energia, as
seguintes informações acerca da implementação de
pequenas usinas elétrica alimentadas por energia solar destinadas às regiões menores e de difícil acesso
do Estado do Amazonas:
1. Há estudos e levantamentos, por parte deste
Ministério, acerca da viabilidade econômica de
implementação de pequenas usinas elétricas
alimentadas por luz solar no interior do Estado
do Amazonas? Em caso positivo, fornecê-los
em sua integra.
2. Em caso negativo. É possível realizar tal levantamento a fim de atender as necessidades
dos cidadãos do Estado do Amazonas, bem
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como cumprir todas as metas traçadas para o
Estado no início do planejamento do Programa
Luz para Todos?
3. Há estudos, por parte deste Ministério, que
possam readequar os métodos de implementação de energia elétrica através do Programa
Luz para Todos ao considerar a instalação de
pequenas usinas de energia solar nas comunidades menores e mais afastadas?
4. Qual o orçamento previsto para os anos de
2013 e 2014 destinados ao Estado do Amazonas para cumprir o plano de metas do Programa
Luz para Todos?
Justificação
A questão energética no Brasil é sempre um
tema relevante para qualquer setor da administração
pública e tem reflexo direto também nas atividades e
investimentos do setor privado, influenciando toda a
dinâmica da economia nacional e, porque não falar,
também da internacional, uma vez que o Brasil é um
dos países em desenvolvimento que mais se destaca
em todo o mundo.
Todavia, o acesso à energia elétrica de qualidade
e de forma constante não é importante tão somente
para as questões ligadas a macroeconomia do país, é
também crucial e uma questão de sobrevivência para
pequenas comunidades e localidades afastadas dos
grandes centros urbanos e que são povoadas, no caso
do Estado do Amazonas, por diversos ribeirinhos, os
quais praticam a agricultura familiar e de subsistência
além da prática da exploração extrativista, de forma
sustentável, dos recursos naturais existentes.
Por tais motivos, aliado ao forte crescimento econômico experimentado pelo Brasil nas duas décadas
que se passaram, quando em média alcançou taxas
anuais de 5%, demonstrou certa fragilidade do país na
sua capacidade de gerar energia elétrica, bem como
em expandir a rede de distribuição da mesma, percebida, principalmente, ao final da década de 90, quando
o país todo passou por um processo de racionamento
de energia por um período aproximado de um ano.
Dentro desse contexto nacional, o Amazonas, a
exemplo de outros estados da região, também sofre
com a baixa oferta de energia elétrica e com a concentração da rede de distribuição, mesmo tendo um
papel crucial dentro do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região norte, por abrigar um pólo
industrial e uma gigantesca floresta que, por vezes,
isolam comunidades e pessoas do grande centro urbano que é a capital do estado ou de outros grandes
municípios interioranos que contam com melhores
estruturas urbanas.
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E para que seja efetivada a ampliação da rede
de distribuição de energia, deve ser ultrapassada uma
série de barreiras, como os altos investimentos, as
longas distâncias entre os grandes centros populacionais que concentram grande parte das estações
de geração e distribuição de energia, além da questão
das licenças ambientais e estudos de impacto sobre
a floresta amazônica, sendo, estes últimos, requisitos
essenciais para implantação de novas torres e estações de energia elétrica.
A importância dessas medidas se percebe quando visto que as famílias sem acesso à energia estão
majoritariamente nas localidades de menor Índice de
Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa renda, onde cerca de 90% destas famílias têm renda inferior a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural.
Com isso, o governo federal ao se sensibilizar
com a situação da necessidade de uma aplicação de
políticas públicas de forma mais efetiva, proporcionando à população maiores perspectivas de crescimento
econômico, além de maior integração e identificação
com o seu próprio país, iniciou ainda no ano de 2003 o
planejamento para erradicar com a exclusão do acesso
à energia elétrica, implementando o Programa Luz para
Todos, o qual tem grande importância para diversos
municípios do interior do Amazonas.
No entanto, apesar dos grandes avanços, como o
acima mencionado, esse programa da forma como foi
formatado para o Brasil em geral, sofre com as dificuldades de sua ampla implementação, principalmente, para
as localidades mais afastadas das sedes dos municípios
interioranos, em razão das distâncias as serem enfrentadas, dos obstáculos naturais impostos pela geografia
local e pela floresta robusta que envolve tais comunidades, fazendo com que os custos de implementação de
redes de distribuição de energia sejam quase inviáveis
para atender localidades com poucos moradores.
Tendo em vista tais fatores e peculiaridades da
região, assim como da necessidade de efetivar o amplo
acesso à energia elétrica, é que foi recentemente publicada nos mais diversos meios de comunicação local a
necessidade de revisão do Programa Luz para Todos no
Estado do Amazonas, a fim de adequar certos pontos
do projeto para atender de forma mais viável a região.
Sobre isso, há estudos que apontam que há a
possibilidade de atender a cerca de 80% das localidades mais isoladas do Estado do Amazonas com
pequenas centrais de energia alimentadas pela capitação de energia solar.
Essa alternativa se mostra economicamente mais
viável em razão de seus custos, assim como do seu
baixo impacto ambiental em sua instalação, pois esta
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é considerada um tipo de energia renovável e não destruidora dos recursos ambientais existentes. Mas que
ainda conta com certos empecilhos para a sua implementação em razão da falta de produção em escala
para baratear o seu custo.
Portanto, como visto acima, faz-se mister a readequação do Programa Luz para Todos no Estado do
Amazonas, a fim de erradicar de uma vez por todas
a exclusão do acesso à energia elétrica, cumprindo
assim com os objetivos do Poder Público em levar o
desenvolvimento econômico e social, assim como em
proporcionar maior dignidade e condições de vida para
os mais diversos cidadãos brasileiros.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB Amazonas.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 77, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que sejam solicitadas ao Ministro dos Transportes, no
âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, as seguintes informações acerca da
possível construção de uma rodovia federal - a BR-080:
1. Há estudos realizados pelo DNIT acerca
da viabilidade econômica e ambiental da implementação desta BR-080, considerando a
geografia e as adversidades que podem ser
encontrados no trecho entre os municípios de
Autázes e Itaituba?
2. Em caso negativo, é possível realizar uma
pesquisa acerca da viabilidade de construção
de uma estrada ligando o estado do Amazonas
à BR-163, através dos municípios de Autázes
e Itaituba?
3. Qual o volume total de recursos desse programa destinados para a região norte do país?
E para o estado do Amazonas?
Justificação
A questão da ligação do estado do Amazonas
com as demais regiões do país por estrada sempre
um assunto muito discutido em razão das especificidades geográficas, naturais e culturais que envolvem
a construção de novas vias de rodagem para veículos
automotores.
Nesse sentido, podemos citar a BR-319 e a Transamazônica, como uma das tentativas, obras resultantes ainda do governo militar, acabar com o isolamento
geográfico imposto aos habitantes do estado do Ama-
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zonas, onde a primeira encontra-se em um processo
quase interminável de análise ambiental sobre seus
impactos, procedimento este que acaba por impedir
a conclusão da obra e a segunda foi abandonada em
razão dos seus custos para manutenção e a falta de
tráfego que justificasse tais gastos.
Dessa forma, o estado do Amazonas ainda sofre
com a falta de opções no que se refere aos modais
para escoar, por exemplo, a produção da Zona Franca de Manaus, caracterizada por ser um dos maiores
pólos industriais da América Latina, responsável por
ser participar diretamente da produção de riqueza e
renda em todo o país.
Essa infraestrutura deficiente do estado se reflete também na falta de opções para importar produtos de outros estados ou países, fato este recorrente
na realidade deste Estado, principalmente no que se
concerne a insumos industriais e hortifrutigranjeiros.
Como consequência, essa falta de estrutura logística
do estado impacta diretamente na competitividade e,
por consequência, nos preços finais dos produtos aqui
produzidos.
Assim, a importação e exportação de produtos e
serviços ou mesmo o turismo local e a circulação de
pessoas e renda no estado fica adstrito tão somente
ao transporte aeroviário, este muito caro em razão
da capacidade de transporte e limitação de peso ou
então o transporte hidroviário, o qual está sujeito a
diversos riscos em razão do regime de seca e cheia
dos rios da Amazônia, assim como dos perigos da
falta de legislação.
Nesse sentido, faz-se mister buscar alternativas
para concretizar uma verdadeira integração viária do
Amazonas com os estados vizinhos e mesmo com os
países fronteiriços como no caso do Peru e, principalmente, da Venezuela que contam com portos para
exportação de produtos.
Para tanto, é preciso que sejam criadas estruturas
mais eficientes de transporte, como hidrovias, pontes,
ferrovias dentre outras, a fim de viabilizar uma maior e
mais eficiente integração econômica da região, facilitando a exportação de produtos produzidos no PIM, bem
como o deslocamento da população como um todo.
Em busca dessas alternativas viárias para o estado do Amazonas é que recentemente foi publicada
em diversos jornais locais a opinião de especialistas
sobre economia, como o Professor Jorge Campos e
Professor Ivens Brito de Araújo, defensores da construção da BR-080 que ligaria o estado do Amazonas à
BR-163 (Santarém-Cuiabá) a qual está ligada a Brasília
e ao resto do Brasil como um todo.
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Segundo os estudos, pode-se diminuir pela metade o tempo e a distância da viagem de São Paulo
até Manaus, outro fator que incentivaria a sua construção seria o baixo custo tanto social, como econômico e ambiental de se pavimentar 360 (trezentos e
sessenta) km de estrada entre os municípios de Autazés (AM) e de Itaituba (PA), local onde não há, por
exemplo, grandes obstáculos hidrológicos ou mesmo
reservas indígenas ou áreas de proteção ambiental
pelo percurso apontado em estudos.
Portanto, torna-se de suma importância a busca
por novas opções viárias para o estado do Amazonas,
a fim de colaborar com o aumento de competitividade
do pólo industrial, assim como com a baixa nos preços
dos insumos e produtos beneficiando, principalmente, o
consumidor final, através de iniciativas como, por exemplo, o Plano Brasil de Infraestrutura Logística - PBLOG.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa para a decisão.)
REQUERIMENTO Nº 78, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que sejam solicitadas ao Ministro dos Transportes, as
seguintes informações acerca da fiscalização de embarcações irregulares que trafegam nos rios da Amazônia, as quais oferecem diversos riscos àqueles que
delas se utilizam para se deslocar entre os municípios
da região norte:
1. Há estudos e levantamentos, por parte deste
Ministério, acerca das embarcações que trafegam
e exercem atividades comerciais no Estado do
Amazonas? Em caso positivo, fornecê-los em
sua integra.
2. Em caso negativo. É possível realizar tal levantamento a fim de regularizar a situação e
fiscalizar as embarcações que trafegam pelos
rios do estado?
3. Qual é a estrutura física e humana existente
no estado do Amazonas para realizar a fiscalização periódica das embarcações que passam
pelo estado?
4. Quais são as ações afirmativas desse Ministério no combate dessa atividade irregular na
Região Amazônica, seja exclusiva do Ministério
dos Transportes, ou através de convênios com
outros órgãos da União, dos Estados da Região,
ou até mesmo municípios?
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Justificação
A região Amazônica, por ser uma área de grandes florestas e toda recortada por rios, tem diversas
peculiaridades e dificuldades a serem consideradas
quando da implementação de políticas públicas, até
mesmo para o controle e fiscalização de tráfego de
pessoas, de produtos ou insumos dentro da sua área
de influência, a fim de inibir o cometimento de infrações ou crimes como, por exemplo, tráfico de entorpecentes, transporte irregular de pessoas, biopirataria
dentre outros.
Nesse contexto, pode-se considerar o transporte
fluvial na região Amazônica como um modal dos mais
importantes, uma vez que é muito utilizado tanto para
o deslocamento de pessoas como para o escoamento de produtos resultado, por exemplo, da agricultura
familiar e da exploração extrativista, sendo esta inclusive uma característica marcante, principalmente, no
estado do Amazonas, onde a economia da maior parte
dos municípios do interior tem na agricultura familiar,
de subsistência e da cultura extrativista a sua fonte de
geração de emprego, circulação de renda e riquezas.
Diante disso, a demanda por esse tipo de transporte é imensa no estado, uma vez que pelo seu preço
e facilidades é muito utilizado por turistas, comerciantes, ribeirinhos dentre outros que vêem no transporte fluvial seu único meio de deslocamento, pois em
diversos municípios interioranos, como é o caso do
estado do Amazonas, mas é também uma realidade
das pequenas cidades da região norte, não há estradas ou mesmo aeródromos que interliguem de forma
direta o interior à capital.
Importante aqui ressaltar que no caso do estado
do Amazonas a sua capital, Manaus, é o centro econômico-financeiro, industrial, portuário e aeroviário,
concentrando de sobremaneira tanto o mercado consumidor como os meios mais eficazes e estruturados
para escoar a produção, sendo muitas vezes necessário realizar o transporte regular tanto de pessoas como
de produtos e insumos para a capital pelas hidrovias
que marcam a geografia local.
Sendo assim, ressalta dessa questão a necessidade de se fiscalizar de forma rigorosa as embarcações
que se utilizam dos rios da Amazônia para transporte,
principalmente, de pessoas, a fim de salvaguardar os
direitos desses passageiros, além de evitar tragédias
que porventura possam ocorrer em embarcações inapropriadas para a navegação.
Sobre o assunto, foi recentemente publicado em
diversos meios de comunicação do estado do Amazonas denúncias acerca sobre um número indetermi-
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nado, onde um elevado número de embarcações que
trafegam nos rios na Amazônia não tem registro nos
órgãos competentes, onde não se sabe os níveis de
segurança que as mesmas têm a oferecer aos seus
usuários.
Esse desconhecimento por parte do poder público pode acarretar em elevados casos de acidentes
navais, como naufrágio da embarcação por excesso de
peso ou falhas mecânicas, casos de escalpelamento de
diversas mulheres, deixando nestas marcas e cicatrizes irreversíveis, afogamento de passageiros por falta
de equipamentos de segurança, dentre tantos outros
acidentes que podem ocorrer por falta de fiscalização.
Portanto, diante de tais fatos e afirmações, há a
necessidade veemente de se tirar de circulação embarcações irregulares, sem os devidos registros nos
órgãos competentes, bem com sem os requisitos mínimos desejados para explorar atividades comerciais.
Para tanto, deve o poder público ter estrutura física e
humana que lhe proporcione condições de fiscalizar
tais embarcações.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, com igual prazer.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, minha intenção hoje, ao falar, é fazer uma análise dos
discursos feitos recentemente sobre a superação da
miséria no Brasil. Fazer uma análise fria, mostrando
o que houve, Senador Renan, de avanço e também
dizer que o verbo superar é um exagero muito grande.
Mas creio que, em vez de falar nesse assunto, eu
preferiria falar em algo que ficou mais oportuno hoje,
que é o debate que ouvimos aqui, Senador Aloysio,
entre o Senador Aécio e o Senador Lindbergh.
Eu quero dizer, com toda franqueza, Senador Renan, que nós perdemos a oportunidade de um grande
debate. Esta Casa carece de mais debates. Eu creio
que teríamos tido uma tarde muito interessante ao
ouvir os Senadores. Minha grande curiosidade seria
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atendida, porque, com toda franqueza, eu não vejo
muita diferença entre as propostas do PSDB e as do
PT com um projeto alternativo para o Brasil.
É claro que há diferenças de estilos, de prioridades. Há diferenças de gastos, mas não há diferença
de conceito sobre o Brasil. Isso até tem um lado positivo, Senador Cyro, é que, nos últimos 20 anos, pela
primeira vez na história do Brasil, Senador Armando,
nós tivemos quatro governos com uma coerência muito
grande entre eles: o governo Itamar, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula e o Governo
da Presidente Dilma. Uma coerência em quatro princípios ou quatro pilares: a democracia, a estabilidade
monetária, a transferência de renda e o crescimento
econômico sendo buscado. Só que esses quatro pilares estão hoje em crise, estão enferrujados, estão
ameaçados.
Em relação à democracia, não se precisa falar
muito onde está a ameaça. Basta ver nossas eleições,
basta ver nossos financiamentos de campanha, basta
ver o caos partidário.
A estabilidade monetária também não é difícil ver.
Basta ir ao supermercado fazer compras que a gente
já vê as ameaças da volta da inflação.
A transferência de renda não dá para continuar
sendo mantida sem uma porta de saída firme. O Presidente Fernando Henrique foi o primeiro a levar esse
projeto para o Brasil, mas os outros deram continuação
e ampliaram. Nós não temos uma porta de saída, e o
resultado é que, hoje, o Governo não me dá as informações que tento, mas tenho certeza de que muitas
crianças que recebiam auxílio do Bolsa Escola hoje
são pais e mães de crianças que recebem o auxílio
do Bolsa Escola. Nós temos uma segunda geração de
beneficiários do Bolsa Escola. Isso representa um fracasso do Programa, embora um bom gesto do ponto
de vista da generosidade. Ele está se esgotando! As
estatísticas comemoram o aumento das famílias que
recebem o auxílio do Bolsa Escola. Nós precisamos
ter um dia aqui um Governo que comemore a possibilidade de se reduzir o número de famílias que precisam
do Bolsa Escola.
Finalmente, o modelo econômico. Todos esses
quatro Governos, Senador Randolfe, foram coerentes
em buscar o crescimento baseado nas commodities,
na indústria metalmecânica, na depredação do meio
ambiente e na concentração dos resultados da economia. Alguns dizem: “Mas não houve distribuição de
renda?” Não pelo modelo econômico.
A necessidade do Bolsa é a prova de que o modelo de produção não é distributivo, porque, se a dis-
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tribuição estivesse dentro do modelo de produção, nós
não teríamos problemas nem necessidade de bolsas.
Nós precisamos dar um salto adiante, e o debate
de hoje seria muito interessante, Senador Valadares,
para saber que possibilidade de avanço nós temos entre
esses dois grandes Partidos. Qual é o modelo econômico que eles propõem? Concentrador ou distributivo?
Baseado na indústria mecânica ou de alta tecnologia?
Depredador do meio ambiente ou em equilíbrio com o
meio ambiente? O que eles propõem para a abolição
da necessidade de bolsas no Brasil, e quanto tempo
isso vai levar? O que fazer para recuperar a estabilidade
monetária, que está não apenas ameaçada, mas que
deixou de existir na sua total plenitude? Finalmente,
que reforma política eles propõem? Que reforma política na estrutura partidária, que reforma política no
financiamento de campanha, que reforma política na
maneira de votar aqui, secretamente ou não?
Eu lamento que a gente não tenha tido o debate, porque eu estava muito curioso, Senador Renan,
para saber qual é a diferença, hoje, de proposta para
o futuro do Brasil entre o PSDB e o PT. Porque eu não
tenho visto. É uma concepção muito parecida, Senador
Aloysio, sinceramente, de futuro do Brasil, apesar de
ênfases diferentes, apesar de comportamentos muito
diferentes de um governo para outro, mas, do ponto de
vista da concepção de futuro do Brasil, nós perdemos
a grande chance de fazer um debate.
Por isso, eu deixo de falar sobre o que eu vinha
falar, que é a respeito do enfrentamento do problema
da miséria, para comparar, Senador Wellington, tudo
de bom que foi feito, mas tudo o que deixou de ser feito
até aqui, e que daria tempo, para dizer que, já que não
deu... Dentro do Regimento. Não vou negar. O senhor
cumpriu o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cristovam, V. Exª tem absoluta razão. Eu acho que a sugestão é muito boa, sem
interrompê-lo, e acho que nós poderemos realizar algumas sessões de debates na medida exata em que
V. Exª recomenda, para fazermos esse debate, que é
insubstituível, fundamental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito bem. O senhor cumpriu...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Precisamos apenas preparar isso e
decidir antecipadamente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Pronto. O senhor cumpriu plenamente o Regimento,
mas isso não impede que eu lamente que, por causa
do Regimento, tenha acontecido.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas eu concordo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Mas, já que o senhor falou isso, eu quero lhe
dizer que, como Presidente do Senado, eu gostaria
de ver, de sua parte, uma proposta de como fazermos
esse debate.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Dentro do Regimento.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Cristovam, Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Com sessões extraordinárias ou de noite. O Presidente novo, que ontem trouxe a reforma da estrutura do Senado, poderia trazer uma proposta de como
transformarmos esta Casa na Casa do debate sobre
o futuro do Brasil, e não apenas sobre o que foi feito,
nesses últimos 20 anos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu não sei se é possível ou não que o Senador
Randolfe se pronuncie.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Permita-me, Presidente, dialogar. Na verdade era apartear
o Senador Cristovam sobre o tema que ele traz, mas
dialogar sobre o que eu achei que seria uma oportunidade ímpar. Hoje, nós tivemos não só a fala do Senador Aécio Neves, expoente da Oposição PSDB e DEM,
como também do Senador Wellington, da Liderança do
PT. Eu acho que se nós tivéssemos estendido mais o
espaço de debate nos apartes, não somente na fala
do Senador Aécio, mas também na fala do Senador
Wellington, nós teríamos uma oportunidade que, no
meu entender, seria única, de debatermos o Brasil.
Nós teríamos duas Lideranças políticas: um, embora
não reconhecido, factual, eventual, claríssimo candidato à Presidência da República, a Liderança do PT
aqui no Senado Federal, e teríamos uma oportunidade, se tivéssemos uma liberação maior para a possibilidade de apartes, de ouvir os diferentes Senadores.
Parece-me que era uma oportunidade que acabamos
perdendo. Entendo, Presidente, a força regimental e
a exigência do cumprimento regimental, e V. Exª é
o principal zelador do Regimento entre nós, mas eu
queria insistir nessa necessidade que temos. Já que
estamos debatendo a reforma administrativa e estaremos também a debater o Regimento do Senado, é
necessário termos flexibilidade para que oportunidades
como essa possam ser mais bem aproveitadas para o
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debate aqui na Casa. Eu acredito que V. Exª, ao dialogar com o Senador Cristovam, inclusive deixa essa
abertura. Felicito V. Exª por isso, para que isso ocorra.
No mais, só quero concordar com a linha de V. Exª,
Senador Cristovam, de que nós tivemos uma coerência programática e política nos últimos 16 anos. Pelo
que eu ouvi hoje, encontro mais semelhanças do que
diferenças no programa executado pelo PSDB e no
programa executado pelo PT. Eu acho que nós temos
que dialogar sobre outras sínteses possíveis. Nós não
podemos condenar o Brasil a uma limitadora democracia; termos essa americanização da política brasileira
com duas alternativas somente: o programa do PT e
o programa do PSDB, que, em muitos aspectos, no
modelo econômico, no modelo macroeconômico, nos
investimentos em educação e saúde, no meu entender,
acabam se assemelhando muito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador, eu concluo dizendo apenas, Senador
Aloysio, que, para mim, essa coerência de 20 anos
foi muito boa para o Brasil, mas a democracia começou em 1985; a estabilidade monetária, em 1994; os
programas de bolsas-famílias, em 2001; e o modelo
econômico que está aí, em 1930, complementado em
1955 por Juscelino.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Permita-me fazer justiça, Senador Cristovam: o programa
de bolsa cidadã começou no governo de V. Exª, aqui,
no Distrito Federal, em 1995.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu agradeço muito, mas não foi só por modéstia, mas
porque era pequenininho. Fernando Henrique levou
isso para o Brasil, e o Lula ampliou muito.
Então, é uma coerência que precisa, agora, ser
renovada.
Finalmente, quero dizer que eu, provavelmente,
não teria mudado o tema do meu discurso se eu não
tivesse conversado antes com o Senador Randolfe, no
momento em que havia o debate, e ele foi paralisado
por força do Regimento.
Era isso, Sr. Presidente.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Cristovam, eu só queria dar os parabéns
a V. Exª pelo seu aniversário. V. Exª merece.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Depois de um discurso como esse, profundo,
prometendo um debate que eu acho consciencioso e
necessário sobre os problemas do nosso País. Parabéns a V. Exª!
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado.
Mas o fato de ficar mais velho não agrega muito
na credibilidade da minha fala.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Eu
quero só, de público, também cumprimentá-lo, pois já
o fiz reservadamente. É uma honra para nós conviver
com V. Exª. Tenho certeza de que conviveremos muito
e aprenderemos muito com V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cristovam, parabéns pelo
aniversário e parabéns também pela proposta, que
eu considero fundamental para que possamos tornar
as sessões do Senado Federal num debate intenso,
retomando essa prática que a sociedade tanto cobra
de todos nós.
O Regimento consiste em regras que nós aprovamos para organizar os trabalhos da Casa, mas a qualquer momento ele pode ser alterado pela decisão do
Plenário. E eu entendo. V. Exª tem absoluta razão. No
sentido de podermos retomar os debates, nós vamos
alterá-lo quantas vezes houver necessidade. Eu terei
muita satisfação de fazer isso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Mas eu quero fazer justiça, porque em nenhum
momento nós pedimos para consultar o Plenário. Se
eu tivesse dado essa ideia, o senhor até poderia tê-lo feito, e haveria o debate. Mas esse não era o seu
papel. Era nosso. E nenhum de nós fez isso. Então, o
senhor cumpriu o seu papel, e eu espero que agora a
gente possa encontrar alguma forma de ampliar esse
debate. Quem sabe trazer outra vez o Aécio, trazer o
Lindbergh, o Wellington, e nós ficarmos fazendo os
apartes necessários.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
Eu quero registrar a presença entre nós do Senador Garibaldi Alves, Ministro da Previdência Social,
e registrar, com igual satisfação, a presença do Deputado Ademir Camilo e do Deputado Paulinho da Força,
que foram fundamentais para que pudéssemos aprovar
aqui, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados,
essa importante matéria que regulamenta a profissão
de comerciário, a maior categoria do Brasil. Registramos, com satisfação, a presença de V. Exªs.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, com a palavra
V. Exª, pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Renan Calheiros.
Apenas também para dizer que, nesse debate que
foi feito hoje, V. Exª não tinha outro caminho a trilhar
a não ser cumprir o Regimento, como V. Exª sempre
faz. Mas nós temos que debater o Regimento, porque
não é possível, em um debate importante como esse,
trazido pelo Senador Aécio Neves e pelo Senador
Wellington Dias, um debate importante para o futuro
do Brasil, nós não termos condições de parlamentar,
de parlar, de falar.
V. Exª cumpriu o Regimento e quero parabenizá-lo
por isso. Teríamos que levantar uma questão de ordem
para que isso pudesse ser debatido, não o fizemos e
perdemos o momento, Senador Wellington, de debatermos questões importantes para o Brasil. Só quero
cumprimentar V. Exª por isso.
E também, se V. Exª me permite, gostaria de registrar a presença aqui do Deputado Estadual Ezequiel,
do Estado de Mato Grosso; do Prefeito Eli, do Município
de Curvelândia; e dos Vereadores Roni, Geraldo, Waltenison e Claudecir, de Curvelândia, importante Município do oeste de Mato Grosso. Eles vieram tratar da
questão do turismo. Curvelândia tem a maior caverna
do Estado de Mato Grosso. Amanhã seremos atendidos pelo Presidente da Embratur, Flávio Dino, que já
marcou. Nós vamos tratar desse tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Pedro
Taques.
Registramos com muita satisfação as honrosas
presenças de V. Exªs aqui no Senado Federal.
Senador Aloysio, nós tínhamos garantido a palavra
a V. Exª na sequência, mas o Senador Antonio Carlos
Valadares está nos cobrando exatamente a preferência pelo rodízio. E gostaria que nós encaminhássemos
consensualmente uma solução.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Fora do microfone.) – Eu estava inscrito,
mas fazemos a permuta; não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem que tenhamos que recorrer ao
critério da idade.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira e agradeço ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com re-
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visão do orador.) – Meu caro Senador Valadares, em
primeiro lugar, quero agradecer imensamente a sua
cortesia. Se não fosse o tema do meu discurso um
tema eminentemente político, sendo eu de oposição
e V. Exª de situação, penso que, em muitas ocasiões,
poderíamos fazer até uma espécie de jogral, porque
tenho certeza de que, em muitas questões, V. Exª converge comigo. Agradeço imensamente a gentileza de
V. Exª, depois terei a honra de ouvir o seu discurso.
Venho aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
para glosar o mote que foi lançado pelo Senador Aécio
Neves desta tribuna, e também por outros colegas do
PSDB que me antecederam no uso da palavra, como
o Senador Cyro Miranda, o Senador Paulo Bauer, o
Senador Cássio. É uma ocasião que não é possível se
perder, o debate sobre os dez anos de Governo do PT.
Ouvimos o Senador Wellington Dias, que – justiça
seja feita –, no seu discurso, não usou o tom triunfalista
que costuma ser encontradiço nos discursos em que o
PT manifesta aquele amor imoderado que tem por si
mesmo, o exagero com que incorre quando enaltece
as suas virtudes, e a prudência com que esconde os
seus defeitos.
Hoje, o PT dá início a uma série de eventos para
comemorar os dez anos de Governo. Segundo o Secretário de Organização do Partido, o meu amigo Paulo
Frateschi, o objetivo é construir uma narrativa do que
fez o PT no Governo, das reformas que empreendeu,
de suas realizações. E diz o ex-Deputado Frateschi que
o Partido tem uma enorme quantidade de material. Eu
não tenho dúvidas disso. Seguramente, terá essa enorme quantidade de material, mesmo porque, nos últimos
dez anos, o PT foi capaz de construir uma assombrosa
série de episódios nunca antes vistos na história deste
País. Nós também temos o nosso material, que nem
sempre coincide com o material apregoado pelo PT.
Volto, Sr. Presidente, se V. Exª me permite, a minha
memória ao dia 1º de janeiro de 2003. Lula assumia a
Presidência da República. Lula carregava consigo não
apenas a votação que obteve e que o legitimou a se
eleger Presidente, depois de ter sido derrotado duas
vezes, no primeiro turno, pelo Presidente Fernando
Henrique. Ele carregava consigo mais do que os votos
e os bons augúrios dos petistas. Ele carregava a esperança de centenas de milhões de brasileiros.
Quero dizer a V. Exª que eu, que não votei em
Lula, também tinha esperança, porque, afinal de contas, era um acontecimento que chamava a atenção
pela sua importância na nossa história política: ele,
um líder operário, ex-líder sindical, homem que conheceu a fome, sentindo a falta de comida no seu próprio
estômago, líder que surgiu no processo já de desin-
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tegração da ditadura, poderia marcar, realmente, um
enorme avanço na política brasileira.
E havia, da parte do PSDB, uma real e sincera
disposição de colaborar naquilo que entendêssemos
necessário para enfrentar os problemas do País. V.
Exª, Senador Romero Jucá, já era Senador na época,
sempre atuante, sempre presente nos grandes debates.
V. Exª se lembra da exemplaridade da transição entre
o Governo Fernando Henrique e o Governo Lula. Eu
me lembro de que, na tramitação do orçamento, nós
que éramos da base do Governo Fernando Henrique
e que tínhamos maioria no Senado e na Câmara recebemos orientação do Presidente de fazer do Deputado
Bittar, do PT do Rio de Janeiro, uma espécie de Líder
do Governo informal, para que ele pudesse conduzir a
votação do orçamento para atender as prioridades do
Presidente eleito. Todos os números, todos os programas foram franqueados ao Presidente que se preparava para tomar posse; todos os dados sobre os programas do Governo, os programas em andamento por
parte do Governo, inclusive aqueles programas a que
se referiu o nosso querido colega Cristovam Buarque,
que se iniciavam na linha da construção de uma rede
de proteção social idealizada por Ruth Cardoso, por
Vilmar Faria e que trabalharam a partir de sementes
plantadas em tantos lugares, como inclusive no Governo de Brasília, com o Governador Cristovam Buarque,
o Bolsa Escola.
Esse fato, sinto dizer, o Presidente Lula jamais
teve a elegância de reconhecer. Jamais! Não custaria.
A ideia de que o Brasil começou com o Presidente Lula
não é verdade! Todos nós sabemos disso. O próprio
Senador Wellington Dias hoje, em um discurso equilibrado, reconhece.
Nós do PSDB votamos a favor da conclusão da
reforma da Previdência já no Governo Lula. O Presidente pediu o nosso apoio, e nós demos apoio ao Presidente. Nunca, em nossas bancadas, faltou apoio ao
Governo quando trouxe assuntos para nossa deliberação que realmente provocassem uma convergência
ampla a partir de diálogo franco, aberto, com todos os
setores da política brasileira. Não apenas apoiamos,
mas trouxemos sugestões concretas em termos de reforma política, de reforma tributária e outras reformas
que nunca avançaram para valer durante a gestão do
governo petista.
E, olhe, a ideia de reformas, de mudar as coisas,
de não se contentar com as coisas tais como elas estão
é essencial à atividade política. É próprio da atividade
política a construção. E que frustração, meus caros
colegas, ao se verificar que nenhuma reforma importante, digna desse nome, teve início nesses dez anos.
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E não faltam temas. A começar pela reforma tributária.
Não me refiro apenas à distribuição dos recursos, às
mudanças das regras do ICMS, mas às mudanças dos
pilares da estrutura tributária brasileira! Um partido que
se diz de esquerda, de origem socialdemocrata, como
é o PT, tinha obrigação de trazer proposta de mudança
no nosso sistema de tributação. A diferença do Brasil
para os países onde a socialdemocracia exerceu poder
é que lá se baseia no lucro, na propriedade, no patrimônio, melhor dizendo, na renda; no Brasil, baseia-se
no consumo. É uma estrutura tributária profundamente regressiva. Qual é a proposta de mudança? Nada!
Nada! Somente coisas miúdas, pequenas, geralmente
à custa das finanças dos Estados e dos Municípios.
Nós acreditávamos que o PT honraria seu discurso de compromisso com a ética. Não quero voltar
àqueles tempos iracundos do candidato Lula, que dizia que, no Congresso, havia 300 picaretas pelo menos. Não sei quantos haverá hoje. Mas o fato é que,
no governo, o PT levou ao paroxismo as práticas mais
atrasadas, mais patrimonialistas que caracterizam
a política brasileira, que a duras penas estávamos
conseguindo superar, mas que sofreram um enorme
retrocesso durante o governo do PT e que teve como
resultado o loteamento absurdo, absurdo, dos cargos
públicos, a desconsideração do mérito, a entrega de
pedaços inteiros do Estado a grupos políticos, levando,
com isso, à fragmentação da autoridade do Presidente
da República eleito pelo voto popular e levando com
isso, também, à ineficiência, aos conflitos internos da
administração e à corrupção.
Há uma rede de intrigas em que um grupo combate o outro, querendo derrubá-lo para tomar-lhe o
lugar, para trabalhar não pelo País, mas para o seu
grupo, em benefício próprio, em benefício privado. E,
nessa rede de intrigas, corrupções, mentiras, surgem
alguns nomes, Sr. Presidente, que submergem em
um escândalo e, depois de um escândalo, voltam a
emergir em outro. É uma curiosa ciranda. Se eu tivesse talento para compor uma ciranda, eu diria mais
ou menos assim: Carlinhos Cachoeira, que suborna
Waldomiro Diniz e que grava Maurício Marinho, que
conhece Buratti, que trabalha para Palocci, que divide mansão com Polleto, que compra ambulâncias de
Vedoin, que vende dossiês a Freud Godoy, que é segurança de Lula, que fez parte da tramoia do dossiê
dos aloprados, outra ignomínia petista, esse mesmo
Godoy que presta serviços à Bancoop, que é dirigida
por Vaccari, que é tesoureiro do Partido, que sucedeu
Delúbio, que se valeu de Valério, que diz ter sido recebido por José Dirceu, que é o capitão de Lula, que
não sabe de nada. Eu não tenho talento poético, mas
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tenho algum conhecimento da poesia brasileira, gosto
de poemas. E essa ciranda me lembra um poema do
Carlos Drummond de Andrade, que todos nós conhecemos, o Senado todo conhece: “João amava Teresa,
que amava Raimundo, que amava Maria, que amava
Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém”.
Sabem os senhores qual é o nome desse poema
de Carlos Drummond de Andrade? “Quadrilha”. É o
nome desse poema. E talvez seja essa, de todas as
condenações que sofreram os dirigentes do PT, nos
quais se incluem dois ex-presidentes e um presidente
da Câmara, talvez seja essa que traga o labéu mais
vergonhoso: quadrilha. É uma marca. É uma marca e
é a consequência de uma forma de fazer política, de
aparelhar o Estado que tomou de assalto os postos-chaves da Administração e vários setores do Governo,
para acomodar companheiros para fazer política não
para todos, mas para grupos.
O Senador Aécio falou em 13 pontos: 13 mais
13 dá 26, mais 13 dá 39, e assim por diante. Talvez
eu venha a incorrer em algum bis in idem, como diria
o meu colega e jurista Pedro Taques.
Eu quero reconhecer que o Governo do PT teve
coisas boas. Eu não quero desconhecer, fazer como
eles fizeram conosco.
Acho que o ProUni é uma boa coisa. Que a ideia
do Pronatec também é uma boa coisa, positiva.
Acho que o fato de o Presidente Lula ter mantido
a política de aumento real do salário mínimo ao longo
dos anos foi instrumento fantástico de redistribuição
de renda, mas que não começou com ele; começa
com a Constituinte de 1988, que unificou o salário
mínimo nacional.
Agora, outro exemplo: o aumento da abrangência
do Fundef, criado por Paulo Renato e transformado em
Fundeb, é positivo. Por que não? É preciso reconhecer
isso. Mas existem carências, Sr. Presidente, que fazem
parte da nossa narrativa, da narrativa da oposição. Foi
isso que o Senador Aécio fez, que estou fazendo e que
outros companheiros aqui fizeram.
O baixo nível de investimentos públicos. Mesmo
com o PAC, do qual a atual Presidente era a “mãe”, fortemente utilizado para elegê-la, mesmo ao arrepio do
lei, o investimento público encontra-se no mesmo nível
do ano de 2002, em torno de 1,09% do PIB. Isso está
clamorosamente aquém daquilo que nós precisamos
para dar crescimento sustentável ao nosso País, para
que se expanda e se mantenha o nível de empregos,
para que se volte a criar empregos em setores onde
hoje a economia se encontra estagnada – refiro-me
especialmente ao setor industrial, meu caro Senador
Armando Monteiro.
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Aumento do gasto público. Enquanto os investimentos patinam, o gasto público registra um crescimento brutal, e isso não pode continuar. As despesas,
sem o pagamento dos juros, passaram de 15,7% do
PIB, em 2002, para 18,3%, em 2012.
E o aumento da inflação? Uma grande conquista
do povo brasileiro, de todos nós, foi o fim da inflação
– ou a sua redução em níveis civilizados, digamos assim –, graças ao Plano Real. Pois, na média dos 10
anos, a inflação foi de 6,1%, enquanto a meta era de
4,5%. O governo faz um flerte perigoso: o flerte com
a inflação, que começa já a introduzir na cabeça das
pessoas, dos agentes econômicos, das famílias, dos
trabalhadores e dos empresários a ideia da indexação. De repente, essa coisa toma movimento próprio,
e ninguém sabe onde vai parar. Hoje, nos gêneros
de primeira necessidade, o índice de inflação já beira
10%. Esta é a situação que nós estamos vivendo no
tocante à inflação.
Agora, o que faz o Governo diante disso, além
dos sinais absolutamente contraditórios que dá o Ministro da Fazenda, contribuindo para que nós nos sintamos como se estivéssemos em um país de baratas
tontas? Ninguém sabe o que fazer. O juro vai cair? O
juro vai aumentar? O câmbio vai subir? O câmbio vai
baixar? Sinais contraditórios, que são lançados a cada
dia, contribuindo para aumentar o clima de incerteza.
Em matéria de combate à inflação, o que se faz
é maquiagem. Apela-se aos governadores para segurarem o preço da passagem do metrô, aos prefeitos
para segurarem o preço do ônibus; seguram os preços
da Petrobras; as indenizações para baixar o preço da
energia elétrica. Mas, como diria o velho Galileu: Eppur
si muove. A inflação segue; a inflação vai galopando.
O aumento da carga tributária. Em 2000, a carga
tributária era 30% do PIB. Em 2002, esse percentual
passou a 35%. Provocado por quê? Aumento de despesa. Não é aumento de investimento; é aumento de
despesa. Colesterol ruim na veia da economia.
Essa carga tributária é dois terços superior à
média dos países da América Latina. Nós temos uma
carga tributária de países desenvolvidos com nível de
serviços públicos de terceiro mundo. Essa é a realidade dos fatos.
A destruição da Petrobras é um caso emblemático, já apontado aqui pelo Senador Aécio Neves, já
tratado por mim em discurso anterior. Mas é um fato
constrangedor, é um fato gravíssimo, é o resultado de
uma privatização perversa dessa empresa, entregue
aos interesses particulares do PT, dos sindicatos e do
loteamento político.
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Crescimento exagerado dos créditos do Tesouro
aos bancos oficiais. O Tesouro tornou-se o maior credor dos bancos oficiais. O crédito para esses bancos
é hoje, Srs. Senadores, 20 vezes maior. O crédito do
Tesouro para os bancos oficiais – BNDES, Banco do
Brasil, Caixa Econômica – é 20 vezes maior do que
em 2007. Naquele ano, era de 0,5% do PIB; em 2012
foi de 9% do PIB – 9%! É mais ou menos o volume,
em relação ao PIB, do pacote do Presidente Obama
para tirar a economia americana do buraco em que
ela foi jogada depois da crise da quebra do Lehman
Brothers. Isso nos Estados Unidos. Ali, o pacote de
ajuda girou em torno de 8% do PIB. No nosso caso,
9% do PIB. Quer dizer, você tem, como disse também
o já citado aqui ex-Ministro Delfim Netto, uma relação
incestuosa entre Tesouro, Banco Central, Petrobras,
Banco do Brasil. E agora vão entrar nessa ciranda
também concessionárias, a concessionária do trem-bala, a concessionária das rodovias, todas elas viabilizando os seus negócios graças a juros subsidiados, fornecidos pelos bancos estatais, que recolhem
esses fundos do Tesouro.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ausência de política industrial. Financiar frigorífico para abrir filial no estrangeiro é política
industrial? Política industrial é desenvolver setores
onde o Brasil ainda não tem competência, para que
nós possamos realmente avançar e avançar na linha
da criação de uma base econômica diversificada, integrada, como fizeram recentemente os tigres asiáticos.
Mas fazer política industrial dessa forma, com esta
triangulação – Tesouro, BNDES e empresas privadas
–, sem nenhum tipo de acompanhamento do resultado efetivo e prático, tenha a “santa paciência”! Qual é
o resultado disso? Maior competitividade da economia brasileira? Pelo contrário; nós estamos perdendo
competitividade; nós estamos perdendo mercados; nós
estamos desintegrando uma estrutura produtiva que
custou décadas para construir.
Falta de compromisso com a educação. Chega
a ser trágica a distância entre as promessas e as realizações, por exemplo, na área da educação infantil.
Apenas 10% das 18 milhões de crianças em idade
de ir para a creche foram atendidas até o último ano.
O Senador Aécio já citou esse número: das mais
de 6 mil creches prometidas durante a última eleição...
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... apenas sete unidades ficaram prontas até o último ano.
Novas universidades? Muitas foram criadas, mas
quantas têm condições efetivas de funcionar? Perguntem lá em Guarulhos, na Universidade Federal de Guarulhos, onde estão os prédios adequados, onde estão
os laboratórios, onde estão os docentes? Conversa!
Na saúde, meu caro Valadares – um tema pelo
qual V. Exª se interessa tanto –, eu não precisaria dar
nenhum dado a mais além de mencionar a crise profunda vivida hoje pelas Santas Casas de Misericórdia
no Brasil, que são responsáveis por cerca de 50% do
atendimento hospitalar e ambulatorial no Brasil – 50%!
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – De cada R$100,00 que as Santas Casas gastam apenas R$65,00 são cobertos pelo SUS.
No final do governo Fernando Henrique, o Governo Federal contribuía com mais de 55% das despesas
de saúde, proporção que hoje está em 40%.
Não quero avançar pelo tempo do meu querido
colega Valadares, mas poderia dizer da piora dos níveis
de segurança pública, do fato de que as promessas
reiteradas de que haveríamos de reduzir o número de
homicídios existentes no Brasil hoje pela metade – dos
35 por 100 mil trazê-los à metade dessa cifra acabrunhante, como, aliás, conseguimos trazer em São Paulo
–, mas nada disso aconteceu.
Cortes constantes de verbas dos orçamentos já
insuficientes dos programas de participação do Governo Federal na segurança pública. Participação do
Governo Federal em segurança pública não pode se
resumir a uma ou outra intervenção da Força Nacional de Segurança, que é apresentada erroneamente
como força federal de segurança. É nacional, porque
uma boa parte de seu contingente é fornecida pelas
Polícias Militares dos Estados.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – A infraestrutura defasada, o cerceamento, a ameaça constante à liberdade de imprensa,
o flerte com os regimes autoritários da América Latina.
Hoje estamos vivendo um momento dramático, com
a visita ao Brasil da escritora Yoani Sánchez, alvo de
hostilidade, de má educação, de selvageria liberticida,
que acaba sendo estimulada por um governo que flerta com o autoritarismo, que se esconde sob o nome...
(Soa a campainha.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... insultuoso, para Simón Bolívar, de
bolivariano. É um insulto à memória de Simón Bolívar. E
o rebaixamento, a degradação dos costumes políticos.
São apenas alguns pontos, Sr. Presidente, que
menciono nesse discurso, agradecendo a V. Exª a tolerância, agradecendo, mais uma vez, a gentileza do Senador Antonio Carlos Valadares, e desejoso de que nós
possamos continuar esse debate e de que, de alguma
forma, possa dele surgir algum tipo de luz, que não seja
apenas a luz da oposição, mas uma luz que haverá de
brilhar para todos. Que possamos tirar daqui algumas
conclusões que possam servir para o Governo,...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... levar o Governo a corrigir rumos e,
em última análise, preparar o terreno para aquilo que
é muito importante na democracia: a alternância de
governo, a alternância no poder, que eu espero que
aconteça em 2014.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, comunicado do Líder do Partido Progressista, Senador Francisco Dornelles, que
passo a ler, que indica a Senadora Ana Amélia Lemos
como Vice-Líder da Bancada do Partido Progressista
nesta Casa.
É o seguinte o Ofício:
OF. nº 8/2013 – GLDPP
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a V.Exª, como líder do Partido Progressista, que indico a Senadora Ana Amélia Lemos (PP/
RS) como vice-líder da Bancada do Partido Progressista – PP nesta Casa.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Francisco Dornelles, Líder do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Antonio Carlos Valadares.
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V. Exª dispõe de 20 minutos, Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, na realidade, tenho um
discurso escrito em homenagem ao tema Fraternidade
e Juventude, que é o tema da Igreja Católica para este
ano. Eu deixarei esse discurso, Sr. Presidente, para ler
na sessão de amanhã ou na próxima semana, já que
eu tenho o ano todo para ler esse discurso.
Peço, então, perdão à Igreja pelo fato de não ler
este discurso, que não tem data marcada para ser lido,
mas eu não poderia fugir da oportunidade de tratar de
um assunto que hoje foi objeto de amplos debates nesta Casa, travados entre Líderes da oposição, como os
Senadores Aloysio Nunes e Aécio Neves, e pelo lado
do PT, o Senador Wellington Dias.
Foi uma pena que esse debate não pudesse ser
estendido durante toda esta sessão. Eu até cheguei a
pedir ao Presidente, a sugerir que ele permitisse aos
Senadores que o quisessem apartear o Wellington
Dias. Entretanto, ele se prendeu ao Regimento, e eu
o respeito, já que Wellington Dias estava falando como
Líder, e o nosso Regimento não permite apartes.
No entanto, Sr. Presidente, não poderia o PSB
deixar no vazio um discurso em homenagem ao governo de Lula e ao Governo da Presidenta Dilma,
que são governos sob a coordenação de um partido
político, mas governos que tiveram o apoio de outros
tantos partidos, a exemplo do nosso, o PSB, que aqui
é representado pelo nosso Líder, o Senador Rollemberg. Infelizmente, por motivo de saúde, S. Exª não está
presente a esta sessão. Já pediu licença e certamente
passará uns 15 dias fora do Senado. O Senador Rodrigo Rollemberg merece as nossas homenagens, o
nosso respeito, pelo que representa nesta Casa, como
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, onde realizou
um trabalho avançado em defesa do meio ambiente,
da fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e também em defesa das propostas da sociedade,
que giram em torno do consumidor.
Acho que o debate deveria cingir-se ao futuro do
nosso País, mas somos uma Casa política.
A oposição tem que cumprir o seu papel de criticar aquilo que considera errôneo e apontar soluções
para o futuro. E cabe ao Governo mostrar o quanto
trabalhou em benefício do Brasil e as mudanças que
poderão ocorrer até o final da gestão do atual Governo
da Presidenta Dilma.
É verdade que todos os governos são exercidos
por pessoas, que são humanas, que cometem erros
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e acertos. E, em função disso, eu pude presenciar –
quando estive na oposição, enfrentando o governo Fernando Henrique Cardoso, por oito anos seguidos – que
o PSDB não é infalível na sua ação governamental. E
tenho certeza absoluta de que nem o Senador Aécio,
nem o Senador Aloysio Nunes consideram o seu Partido isento do cometimento de falhas ou erros, que são
humanos, são da natureza do ser humano.
Eu pude presenciar acertos. Por exemplo, eu
penso que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
era um homem extremamente cordial, um democrata
na melhor linha daquilo que nós consideramos como
defensor das liberdades democráticas, dos direitos
do cidadão – isso eu posso reconhecer – e, além do
mais, extremamente honesto, qualidades que coincidem com as do Presidente Lula e da Presidente Dilma. São homens públicos do Partido do Governo que
zelaram e zelam pela hombridade, pela seriedade e
altivez na aplicação dos recursos públicos. Refiro-me
ao Presidente Lula e à Presidenta Dilma.
Mas, voltando àquela época – falando daquele
assunto que, por último, foi ventilado pelo Senador
Aloysio Nunes, o setor de saúde –, recordo que, naquela época, lá pelos idos de 95, mais de 2.500 casas de saúde estavam vivendo um vexame, um verdadeiro caos, e todo o Brasil na época de Fernando
Henrique Cardoso. O seu ministro da saúde, que era
um homem altamente acreditado, de bom conceito em
todo o Brasil e aqui no Congresso Nacional, veio aqui
para propor uma saída, uma fonte de recursos para
melhorar a saúde do Brasil, e apontou, como solução,
a chamada CPMF.
Os Senadores do Governo não tiveram a iniciativa de apoiar aquela pretensão do ministro da saúde.
E eu era da oposição. Mesmo sob o risco de perder
uma eleição de Senador, de perder a popularidade, de
não ser bem aceito pelos empresários, principalmente pelos grandes empresários, eu tomei a iniciativa de
apresentar uma PEC que ficou conhecida como CPMF,
e essa contribuição ficou conhecida como a emenda
Jatene. Por quê? Porque quem tinha prestígio aqui no
Congresso não era eu, era o ministro da saúde – eu
era apenas um iniciante ainda no Congresso Nacional. O Ministro Jatene fez campanha na Câmara dos
Deputados, fez campanha aqui no Senado e terminou
apoiando a CPMF, que, ao final do governo do Presidente Lula, foi derrubada pelo próprio partido que se
havia beneficiado, o PSDB, juntamente com o DEM, no
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Como as situações mudam, dependendo da conjuntura e do momento de quem governa.
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Fernando Henrique Cardoso governou e fez o
que quis da CPMF, direcionando-a, inclusive, para outras atividades além da saúde. Lula queria direcioná-la, única e exclusivamente, para a saúde pública do
Brasil, para a política de prevenção, para a política
de atendimento nos hospitais e nos postos de saúde,
para a compra de equipamentos e de medicamentos.
Entretanto, Sr. Presidente, depois de longos anos em
que a CPMF vigorou no País, o partido que mais se
beneficiou da CPMF, o governo do PSDB, o maior beneficiado dessa Contribuição, foi o que mais lutou por
sua derrubada. E não havia nenhum desvio, já que o
Presidente Lula a direcionou única e exclusivamente
para a saúde, o que não aconteceu no governo anterior. E isso aí dava cerca de R$40 bilhões, o que era
um plus a mais na receita da saúde. Quarenta bilhões
de reais foram perdidos do dia para a noite!
Então, se essa crise da saúde se avolumou e se
agravou, muito se deve a isso, sem dúvida alguma.
Agora, eu acho que a CPMF não poderia eternizar-se.
O melhor seria fazer uma reforma tributária e colocar,
nessa reforma tributária, a saúde pública como prioridade, como sempre ocorreu com a educação – João
Calmon que o diga na fase em que ele apresentou
uma emenda constitucional colocando a educação
como prioridade.
Existem os índices que são obrigatórios para Estados e Municípios e pela própria União.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Isso já foi um avanço.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Inclusive, fui relator.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – É claro!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Quinze por cento vão para os Municípios;
para os Estados, 12%; e a União fica dependendo do
crescimento da inflação do ano anterior.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Vou só terminar esta parte do pronunciamento, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – É claro!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Então, Senador Aloysio, a reforma tributária não veio depois da queda da CPMF, nem durante sua vigência. Daí por que essa fonte alternativa foi
criada para socorrer os Estados e os Municípios que
precisavam de recursos para tocar a saúde.
Eu concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– V. Exª lembrou um episódio que, realmente, honra
a biografia parlamentar de V. Exª, que já é tão rica e
extensa. V. Exª foi o relator da matéria e era de oposição. A emenda foi inspirada pelo Ministro da Saúde na
época, o Ministro José Serra, e é uma emenda que, realmente, colocou a saúde num patamar mais alto. Mas
precisamos avançar mais, comprometendo também
receitas da União, do financiamento à saúde, receitas
que vêm declinando; as despesas vêm declinando no
financiamento global da saúde. Quanto à CPMF, Senador Valadares, V. Exª retoma o discurso sobre ter
sido oportuna ou não a queda da CPMF. O fato é que
isso ocorreu, mas não nos esqueçamos de que a carga tributária do Brasil só fez aumentar, de modo que
o fato de os recursos advindos da CPMF terem sido
suprimidos não deixou o Tesouro da União desassistido
em matéria de arrecadação tributária. Pelo contrário,
hoje, já estamos com um índice de comprometimento
de PIB de 35% na arrecadação. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Esse índice elevado praticamente já foi
encontrado pelo governo do Presidente Lula.
Há outro fato. Quando se fala em privatizações, a
gente se lembra das privatizações predatórias feitas no
governo Fernando Henrique Cardoso. Como exemplo,
basta que nos lembremos de uma só, a venda da Vale
do Rio Doce. A empresa que a comprou, que a adquiriu por preço de banana, da ordem de US$3 bilhões,
ainda obteve financiamento do BNDES para comprar.
Hoje, essa empresa vale mais de US$100 bilhões. A
Vale do Rio Doce produz minério de ferro no nosso
País. As privatizações são muito criticadas hoje neste
debate, mas, se houve alguma ação predatória, isso
ocorreu não agora, ocorreu no passado.
Eu falei – V. Exª estava conversando com o Senador, com nosso Colega – da Vale do Rio Doce, que
foi vendida, Senador, por US$3 bilhões. O dinheiro foi
tomado emprestado do BNDES, na época. Quanto
valeu, no mesmo ano, a Vale do Rio Doce? Cem bilhões de dólares!
Agora, quero que apontem alguma privatização
que foi feita no Governo da Presidenta Dilma ou no
governo do Presidente Lula que tenha causado tanto
comentário como causou, na época, a venda da Vale
do Rio Doce e também a venda de várias outras empresas, inclusive concessionárias do serviço público,
distribuidoras de energia elétrica, sob a promessa de
que a energia elétrica ia baixar. O que aconteceu foi
justamente o contrário, o preço da energia elétrica foi
lá para cima e, agora, está baixando, porque o Governo Federal resolveu enfrentar as grandes empresas
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que não queriam o benefício da redução da energia
elétrica para as próprias empresas nacionais e para a
população brasileira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Permite-me fazer um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Se é para comparar, vamos comparar!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Vamos!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – E vamos melhorar! Vamos comparar e
melhorar! Isso é importante.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Mas vamos comparar! Senador Valadares, permita-me, mais uma vez, fazer um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Com muito prazer.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– O Governo do PT, durante dez anos – está completando dez anos –, teve a faca e o queijo na mão para
apurar qualquer tipo de irregularidade que pudesse ter
havido nas privatizações do governo Fernando Henrique. Teve a faca e o queijo na mão, tudo! O que apurou? Nada! Por quê? Porque não houve irregularidade.
Não houve irregularidade. Se nós não tivéssemos feito
as mudanças que foram feitas, imagine o que seria a
telefonia no Brasil hoje! Imagine o senhor o que seria
a telefonia com as vinte...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu não falei na telefonia.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Mesmo a Vale do Rio Doce se transformou numa
grande empresa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Eu falei da Vale do Rio Doce, que foi
dada de mão beijada.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Não! A Vale do Rio Doce, que era uma empresa
encalacrada...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Está certo! Mas por isso a gente deveria
vendê-la do jeito que foi vendida?
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Hoje, a Vale do Rio Doce é uma grande e forte
empresa multinacional, que explora minérios e que recolhe tributos para o Brasil sendo muito mais produtiva
do que era no passado.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Senador Valadares, deixe-me só meter uma pequena
colher nessa questão da Vale que acho que está escapando à análise dos companheiros.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Armando, estou às ordens.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – É
que, nesse período, desde a privatização, os preços
de minérios no mundo decuplicaram.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Eu ia dizer isso exatamente.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Eu
vou repetir: os preços decuplicaram. Isso significa dizer
que uma tonelada de minério, que era vendida a um
preço em torno de US$15, de US$18, chegou a atingir
US$160 no mercado internacional. Todos os ativos da
área de mineração no mundo se valorizaram na mesma proporção, porque foi o fator China que passou a
demandar e tal. Então, querer comparar...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Armando, mas um governo que
tem planejamento estratégico,...
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Não, permita-me...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ...sabendo que aquilo é um minério, e que
apoia a industrialização no mundo inteiro...
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Mas me permita...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sabendo que existe um país como a
China, que estava crescendo...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Mas o minério é brasileiro. O minério é da União.
O minério é da União!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas espere aí! O Brasil vende à China...
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Permita-me dizer que o Brasil tem...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O Brasil vende à China o minério, como
V. Exª sabe.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – O
Brasil tem um excedente fantástico nessa área e não
deixaria de exportar para usufruir dessa nova situação
do mercado internacional. Agora, o que quero dizer a
V. Exª é que todas as empresas de mineração tiveram
uma extraordinária valorização, em decorrência dessa circunstância. Então, não acho que seja razoável
comparar o preço de venda da Vale à época com o
preço da Vale hoje.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – É claro! Na época, foi vendida a Vale
de forma imprevidente, sem planejamento, sem visão
de futuro. O Brasil e o mundo não estavam parados,
estavam crescendo.
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Ora, já tivemos aqui a companhia siderúrgica
que foi criada pelo Presidente Getúlio Vargas. Ele dizia
que, no dia em que o Brasil aproveitasse esse ferro e
o transformasse em aço, o Brasil seria outro. Ora, nós
aproveitamos o ferro existente em Minas Gerais para
uma siderúrgica que, depois, realmente, foi vendida,
inclusive na época do Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – E o Brasil é produtor de aço.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Eu não vou entrar no mérito, porque
eu não estudei essa questão da siderúrgica de Minas
Gerais. O que, na época, foi muito debatido aqui foi
essa questão da Vale do Rio Doce.
Mas lhe vou contar algo: eu não sou fazendeiro,
mas vamos supor que eu o fosse e tivesse uma fazenda. “Fazenda, hoje, não está dando dinheiro, o gado
também não está dando dinheiro. Quer saber de uma
coisa? Vou vender isso aí para o Senador Aloysio por
preço de banana!” Aí, a lei do mercado não para. Num
determinado momento, o mercado está em processo
de involução.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O mercado não é favorável, mas, amanhã,
ele pode ser favorável. Então, foi uma imprevidência
vender por aquele preço.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – V. Exª considera que foi uma imprevidência ter
privatizado a Embraer, por exemplo?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu não vou dizer que continuasse uma...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – A Embraer era um mico e se transformou numa
grande empresa nas mãos do governo!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Espere aí! V. Exª falou o tempo todo, Senador Aloysio, e, com a maior educação, eu o ouvi. Eu
sei que V. Exª quer me interromper como tática, como
estratégia política, que considero legítima.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP.
Fora do microfone.) – Desculpe-me, apenas é o seu
discurso que me estimula.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado. S. Exª está me dizendo que é
o meu discurso que o estimula.
Então, Senador Aloysio, para terminar minha
fala, porque meu tempo já foi esgotado, engrandecido
com os apartes que recebi dos Senadores Armando e
Aloysio Nunes, aproveito esta oportunidade para, em
nome do PSB, enaltecer os Governos do Presidente
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Lula e da Presidenta Dilma. Ambos, dando continuidade a um trabalho concatenado, integrado, conseguiram
beneficiar quase 40 milhões de brasileiros que viviam
abaixo da linha de pobreza. Só nesses dois últimos
anos, como acentuou Wellington Dias, 19,5 milhões de
pessoas saíram da situação de miséria, e apenas 700
mil, pelo último projeto da Presidenta Dilma, receberão
o afluxo do Governo, o atendimento do Governo, para
que saiam da miséria.
Portanto, Sr. Presidente, ao terminar este meu discurso, eu não poderia deixar de reconhecer os grandes
avanços que foram feitos nesses dois governos, também
sem deixar de reconhecer que, em alguns momentos,
o governo de Fernando Henrique Cardoso foi bom. Eu
estava aqui e presenciei, votei em muitos projetos do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Fui contra
apenas a reeleição, que, inclusive, desencadeou um
processo de desconfiança, porque um governo que
estava em andamento, ele próprio, encaminhou a sua
sucessão. Do ponto de vista ético, do ponto de vista
da história de Fernando Henrique Cardoso, isso não
deveria ter acontecido, porque, depois que aconteceu,
muitas acusações surgiram na mídia, que depois não
foram comprovadas, de que dinheiro foi dado a parlamentares para votarem na reeleição.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Infelizmente, houve esse fato, esse noticiário, que foi desencadeado pela mídia e que não foi
provado, mas, onde há fumaça, há fogo.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Aí não há, não!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Olhe, o povo, quando fala, ou é ou está
para ser.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Aí não há, não! Desculpe-me, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Segundo a gente conhece lá em Sergipe,
quando o povo fala, ou é ou está para ser.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Não, não, não! Pelo amor de Deus! V. Exª é um
homem corretíssimo. Por favor, aí não!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Fica registrado aqui: foram dez anos do Governo
do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, dois Governos que edificaram a história do Brasil, voltados
essencialmente para o social e para a valorização da
democracia. Só falta, Sr. Presidente, a gente fazer uma
reforma política. Se fizermos uma reforma política, nós
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alcançaremos um patamar lá em cima de melhor qualidade da representação popular.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Seguindo a lista de oradores, pela Liderança
do PTB, com a palavra o Senador Armando Monteiro,
pelo tempo de dez minutos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero, antes de iniciar aqui o pronunciamento, dizer da minha alegria de
verificar que, nesta Casa, hoje, tivemos um debate
sobre temas que são de interesse do País. Sinto-me
confortável, Senador Aloysio, porque não fico aprisionado a essa visão estreitamente partidária.
Eu acho que o Brasil avançou de forma significativa nos últimos 16 anos. Eu sei o que representou
para o País a grande obra realizada pelo Presidente
Fernando Henrique, que consolidou o processo de estabilização e que permitiu que o Brasil pudesse entrar
num outro patamar de crescimento.
Quero também destacar o aperfeiçoamento institucional, o que se fez, por exemplo, no campo das
finanças públicas, das contas públicas. O Brasil passou a ter uma institucionalidade nessa área que nós
não tínhamos; o que significou a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, eu acho que o que devemos discutir agora, com um olhar menos preocupado em definir quais
os créditos de cada período, em definir quais são os
créditos de cada período e de inventariar culpas que,
de resto, existem, eu acho que agora o desafio é olhar
para frente e verificar qual é essa nova agenda do País.
Creio que há nisso conquistas extraordinárias. Por
exemplo, eu quero dar um testemunho da importância
do governo Lula em certo momento e quero dar aqui
um crédito e um testemunho ao próprio Presidente Lula.
Deve lembrar V. Exª daquele período em que houve certo recrudescimento da inflação, e o Presidente
Lula foi obrigado a avalizar uma política que, naquele
momento, resultou numa crescente elevação da taxa
de juros durante um período de quase 11 meses – um
ciclo de quase 11 meses. E eu me lembro que muitos,
muitos cobravam do Presidente, ou reclamavam do
Presidente Lula, até mesmo na área empresarial, no
sentido de que ele pudesse fazer uma intervenção de
modo a interromper essa escalada e essa elevação da
taxa de juros. E o Presidente Lula, com absoluta responsabilidade, endossou a posição do Banco Central
naquele momento, optando claramente por uma posição de responsabilidade, de manutenção desses pilares fundamentais da política macroeconômica que, em
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última instância, garantiram o êxito do próprio governo
do Presidente Lula. Então, o Presidente teve essa visão. E lembro que setores do Partido do Presidente e
até mesmo da área empresarial reclamavam naquele
momento uma intervenção, ou uma atitude voluntarista que pudesse interromper aquele ciclo de elevação
da taxa de juros.
Então, eu acho que o Presidente Lula teve o discernimento, teve a capacidade de entender que teria
que preservar aquele legado fundamental, que, em
última instância, traduzia-se na ideia da racionalidade
econômica, que foi o grande legado, e dos avanços
institucionais do governo Fernando Henrique Cardoso.
E, a partir daí, com a sensibilidade do Presidente Lula,
com a sua visão de país, com a sua história, com a
sua origem, com a origem de um homem que conhecia
este Brasil que as elites não conhecem, as carências
estruturais – eu que vivo lá no Nordeste –, aí, sim, graças ao êxito da política econômica, foi possível, sim,
sustentar uma política de elevação do salário mínimo,
de ampliar os programas de distribuição de renda de
tal forma que nós avançamos e temos, hoje, um perfil
socioeconômico que avançou, sem nenhuma dúvida.
Agora, como olhar para a nova agenda do País?
Quais são os nossos desafios? Fico feliz de ter, de
alguma maneira, hoje, percebido que esta Casa se
valoriza no debate. E precisamos debater mais; mais
espaço para discussão dos verdadeiros temas que são
de interesse do País. Ainda temos desafios imensos.
V. Exª falou da questão da violência, que também
foi citada pelo Senador Aécio Neves. Não é possível
uma sociedade que melhorou, de certo modo, a distribuição de renda conviver com índices de violência
que são acabrunhantes, que são deprimentes. Faltou,
efetivamente, uma ação coordenada do Governo Federal, uma atenção para que o Brasil pudesse, inclusive
olhando a experiência de alguns países da América
Latina, implementar uma política pública nessa área
que efetivamente permitisse que o Brasil estivesse
hoje em outro patamar. Deprime-nos constatar essa
escalada da violência no nosso País.
Vejo também com tristeza a questão do saneamento público. Como pode um País que teve tantos
recursos, inclusive para ampliar o gasto público de
forma extraordinária, conviver ainda com um nível de
cobertura que tem reflexo direto na saúde pública do
nosso País? Há cidades, há capitais no nosso País
que têm cobertura de 10%, 12%. Isso é algo que nos
envergonha também.
Então, em vez de destacar justamente a contribuição que foi dada em cada período deste Governo,
o importante seria tentarmos construir uma visão con-
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vergente. E a oposição tem, a partir de figuras como
V. Exª, tão qualificada, brindado-nos aqui, no debate,
com momentos, a meu ver, de grande satisfação, inclusive intelectual, porque V. Exª valoriza o debate. Nós
podermos aqui apontar para uma nova agenda, para
um novo caminho: qual é este País?
Creio, Senador Aloysio, que esse processo sucessório será, em grande medida, definido por isso,
porque a sociedade brasileira, a meu ver, não está
muito presa a esse duopólio que, de alguma maneira,
tem marcado a vida do País.
Eu acho que a sociedade nos cobra e nos exige
uma capacidade de entender os desafios e de como o
Brasil pode estar sintonizado e os governos com essas
novas demandas da sociedade brasileira.
Escuto V. Exª sempre com muita atenção e respeito.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Obrigado. Meu querido amigo, peço desculpas
até por interromper um discurso tão bem-construído,
tão inspirador como esse, com um modesto aparte.
Senador Armando Monteiro, eu gostaria também de
estar olhando sempre para frente. Acho que política
é construção. Infelizmente, sou obrigado a olhar para
trás porque vejo que problemas que, no meu entender, deveriam ter sido superados em nossa agenda
política, no nosso debate, estão voltando. Refiro-me
ao problema da inflação, a uma certa imprudência na
condução da política monetária, e também à questão da responsabilidade fiscal. Preocupam-me muito
os exercícios constantes de maquiagem, de mágicas
contábeis que vão minando a confiança de todos os
agentes econômicos na condução da política econômica do Governo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Mas quero dizer a V. Exª que eu sinto muito.
Lamento que uma pessoa que tem a popularidade da
Presidente Dilma Rousseff, que tem o respaldo popular que ela tem, que tem o valor que ela tem, o valor
pessoal, não tenha a ambição de lançar para a Nação,
para o Congresso, uma nova agenda de reformas; que
se contente com uma navegação de cabotagem. Não
enfrente o longo curso. É o curto prazo. São medidas
cosméticas. Se a Presidente tiver, e espero que venha
a ter, a lucidez – capacidade ela tem – de perceber que
é hora de fazer isso, não tenho dúvida de que a oposição... Lembrei isto no meu discurso. A oposição fez isso
no início do governo Lula. Nós não nos recusamos...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– ...a apoiar a continuidade da reforma da Previdência.
Eu, realmente, como oposicionista, mas, sobretudo,
como brasileiro, tenho realmente angústia por isso.
Agradeço a V. Exª a manifestação tão simpática, tão
benevolente que sempre teve a meu respeito.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Mas veja como nos entristece, nessa mesma linha,
verificar, por exemplo, que o Presidente Fernando Henrique, durante o período em que ficou na Presidência,
permitiu aprovarmos o fator previdenciário, algo tão
importante para a sustentabilidade da Previdência,
que setores da oposição se articularam no Congresso
para derrubar...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Não eu.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Estou falando de setores da oposição que chegaram a
fechar questão no sentido de derrubar o fator previdenciário. Veja, meu caro Senador Aloysio, que contradição!
Então, queria que pudéssemos convergir para um
partido que tivesse esse compromisso com as causas
que são permanentemente de interesse do País, fora
do jogo político que se faz e que muitas vezes não
serve ao País. Mas compartilho, em grande medida,
dos pontos que V. Exª trouxe, como sempre de forma
muita lúcida.
Escuto com atenção o nosso companheiro, meu
conterrâneo, e hoje nem posso dizer que é só meu
conterrâneo, já que é uma figura do País, o Senador
Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Armando Monteiro, agradeço a oportunidade de
fazer um aparte ao discurso de V. Exª, tão bem construído, como fez referência o Senador Aloysio Nunes,
mas gostaria de fazer também alguns comentários
de caráter político, até por um dever de consciência.
Aqui houve um grande debate sobre os dez anos do
governo do PT e comparações com o governo Fernando Henrique, houve o discurso muito bem elaborado e
estruturado do Senador Aloysio Nunes. Eu posso dizer
que fui parte de todo esse debate numa posição privilegiada, porque tive a honra de ser líder do governo
Fernando Henrique...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – É verdade.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Tive
a honra de ser líder do governo do Presidente Lula
e tive a honra de ser líder do Governo da Presidenta
Dilma. Acompanhei de perto os três governos. E quero aqui fazer um registro. Primeiro, quero dizer que o
governo do Presidente Fernando Henrique foi um go-
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verno de estadista. O governo do Presidente Fernando Henrique mudou os moldes do País, fez reformas
importantíssimas. Ajudei a relatar inclusive algumas
delas. Também gostaria de falar, por uma questão de
consciência, a respeito do que foi levantado pelo Senador Valadares: a questão de renovação do mandato,
a questão da reeleição...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– A questão da reeleição.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – A questão da reeleição, que foi discutida aqui. Alguns setores
tentaram insinuar algum tipo de coisa, mas isso não
prosperou. A imprensa investigou, a imprensa foi para
cima, e nada ficou...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – ... comprovado (Fora do microfone.). A questão foi passada a
limpo na história e não se comprovou, tanto que não
frutificou. Como falou o Senador Valadares, se houvesse
algum tipo de fumaça, a imprensa teria ido para cima e
o caso teria se transformado em um fogaréu. Mas não
aconteceu e, por um dever de consciência, quero aqui
registrar a postura do Presidente Fernando Henrique e
do seu governo em toda essa questão. E dizer que as
privatizações foram importantes. Eu também discordo
de alguns pontos quando se diz... Acho que, no governo do Presidente Lula e no Governo da Presidenta Dilma, evoluíram as formas de Parceria Público-Privada,
mas as privatizações do governo Fernando Henrique
foram fundamentais para melhorar o serviço público,
se tratarmos da questão da Vale, para dar dimensão
à Vale do Rio Doce, que não seria a empresa que é
se estivesse sob a égide da Lei de Licitações ou sob
uma gestão pública. Ela não seria...
(Interrupção de som.)
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – ... a
gigante internacional que é hoje (Fora do microfone.)
e não estaria pagando de impostos por ano mais do
que o valor da privatização; portanto, dando retorno à
sociedade brasileira, agregando valor. O que interessa
a uma empresa do porte das telefônicas ou da Vale?
Interessa, primeiro, que ela renda, que gere empregos,
que pague impostos, que crie atividade econômica e
que atenda à população brasileira. E essas empresas
estão fazendo isso com regulação. As agências reguladoras foram criadas também no governo do Presidente Fernando Henrique. Então, na verdade, acho que
avançamos. No governo do Presidente Lula, avançamos
ainda mais, foi um magnífico governo, está aí o legado
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histórico. Falei ontem, aqui no plenário, que o legado
histórico do combate à pobreza e do fim da miséria, do
Presidente Lula e da Presidenta Dilma, merece uma
indicação ao prêmio Nobel da Paz. Tirou-se da pobreza
36 milhões de brasileiros sem nenhuma ruptura, sem
nenhuma revolução, sem tomar nada de ninguém; pelo
contrário, agregando ao mercado consumidor brasileiro,
o que sustentou o Brasil durante a crise internacional,
pessoas que ascenderam à classe C, à classe B e que
deram a condição de sermos a economia que somos
hoje. Sem dúvida nenhuma, os dez anos dos governos
do Presidente Lula e da Presidenta Dilma merecem
o nosso registro, o nosso aplauso, mas acho que não
é jogando pedra para trás que se vai avançar para o
futuro. Os desafios estão aí, quer dizer, o governo do
Presidente Fernando Henrique teve equívocos, o governo do Presidente Lula teve equívocos, o Governo da
Presidenta Dilma tem equívocos. É claro, os governos
são muito grandes, existem erros que são consertados, mas o que se tem de fazer é aprimorar. Eu poderia registrar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi
um legado fundamental; a renegociação da dívida dos
Estados e Municípios, que redefiniu o perfil financeiro
dos Estados, que estavam todos quebrados. Então, todos esses assuntos importantes foram equacionados e
estão sendo melhorados. Nós temos uma tarefa agora
pela frente, algo que temos de resolver este semestre,
assunto de que já tratamos aqui: a questão do valor
das taxas de juros dessa renegociação da dívida que
foi feita, nós temos que mudar essa questão.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– A reforma do ICMS...
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Sim,
nós temos que avançar na reforma do ICMS. Então,
nós temos aqui um elenco de avanços sobre avanços
que aconteceram que precisam ser feitos. Eu queria
aqui dar este testemunho, registrar com aplauso todos
os pontos que foram destacados, e dizer que V. Exª
tem razão. De fato, nós temos um grande desafio pelo
frente: saúde, educação, segurança, gestão pública,
todas essas são áreas nas quais avanços precisam
ter continuidade, são desafios que ainda existem,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – ... não
foram vencidos. Nem a miséria foi vencida, porque, na
verdade, criou-se o mecanismo para alcançar isso,
mas é preciso buscar famílias e pessoas que não têm
nem a capacidade de demandar o setor público, de se
cadastrar, por conta da situação em que vivem. Então,
nós somos um Brasil que evoluiu, mas temos muito a
crescer, muito a evoluir, e este Congresso tem um papel
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fundamental no Governo da Presidenta Dilma e nos
governos que virão, porque a democracia é assim: nós
temos que ter, efetivamente, o debate e, do debate, a
evolução, o crescimento e a consolidação dos direitos e
da igualdade na sociedade brasileira. Eu o parabenizo
pelo discurso e peço desculpas pelo tempo do aparte, mas, por ter sido testemunha de tudo isso, entendi
que tinha o dever moral de dar aqui este depoimento.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Valorizo o testemunho de V. Exª e sei que foi justo.
Peço à Mesa...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – ... compreensão, peço ao Senador Valadares
para nos (Fora do microfone.) proporcionar um tempo para compensar um pouco essa participação que
foi tão enriquecedora aqui, dos Senadores Aloysio e
Romero Jucá.
Eu quero apenas fazer o registro de um crédito ao
Governo da Presidente Dilma. Eu acho que a Presidente
Dilma tem hoje a compreensão de que a indústria brasileira está desafiada a recuperar a competitividade, a
melhorar a produtividade e a reduzir custos, e há custos sistêmicos, há custos que decorrem de erros que
foram cometidos pelos governos. A Presidente Dilma
está nos dando, sim, contribuição importante para a
redução desses custos sistêmicos.
Nós não fizemos a reforma tributária, mas temos
que reconhecer que a desoneração da folha, da forma
que nós a estamos iniciando, é um movimento inteligente.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Nós estamos, na realidade (Fora do microfone.),
permitindo que o setor exportador do Brasil recupere
competitividade.
Nós estamos deixando de punir os setores intensivos em mão de obra, que eram punidos pelo mecanismo atual – dos encargos sobre a folha –, premiando
setores intensivos de capital, que pagam relativamente
muito menos contribuição na área previdenciária do
que os setores intensivos de mão de obra.
Com relação às medidas do setor elétrico – embora discordando da forma em algumas –, eu acho
que marcam, também, uma posição de preocupação
do Governo com a redução do custo da energia, que
hoje é realmente um custo absurdo. Quer dizer, o Brasil tem um dos três custos mais elevados de energia
do mundo e uma matriz que seria, estruturalmente,
barata pelas condições.
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(Interrupção no som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Mas sei que a energia foi, também (Fora do
microfone.), a base de tributação da sanha arrecadatória dos Estados, que foram também colocando
nessa conta. Há Estados que tributam a energia com
30% de ICMS.
E quero também creditar ao Governo da Presidente Dilma o Pronatec, que o Senador Aloysio lembrou. O Pronatec é um grande programa, Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, com
um modelo de parceria que já produz resultados muito
expressivos. E eu acho que foi um acerto do Governo
da Presidente Dilma o Pronatec.
Para concluir, eu que havia preparado um pronunciamento sobre o momento econômico, quero apenas
partilhar a minha preocupação. O Presidente Tombini
esteve ontem aqui, em um almoço com o nosso Bloco.
E foi uma discussão interessante, eu admiro, inclusive…
(Interrupção no som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– … o Presidente Tombini pela sua forma serena (Fora
do microfone.), um técnico indiscutivelmente competente, mas, de algum modo, nós conversamos sobre
as preocupações com as expectativas criadas. Houve
deterioração nas expectativas. Isso é preocupante. Os
agentes econômicos e analistas estão preocupados
com o quadro. Não é algo que ainda se possa identificar na economia real. Mas, na economia, as expectativas contam mais do que o fato presente, porque
os agentes econômicos é que decidem. E decidem
em função percepção que têm do ambiente. E não há
dúvida de que é preciso, sobretudo, que a autoridade
monetária, neste momento, afirme a posição do Banco
Central de maior autonomia, porque é um dos pilares
desse processo da política macroeconômica.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Se houver a ideia, para a sociedade brasileira (Fora
do microfone.), ou seja, de que é conquista política e
não instrumento de política monetária, isso pode produzir realmente uma situação de muita preocupação.
E V. Exª lembrou: recorrer a esses truques da
chamada contabilidade criativa. O Brasil não precisava fazer isso porque, no ano de 2012, se justificava perfeitamente, à luz do quadro internacional, que
você não tivesse superávit primário. Você teria como
explicar isso. Primeiro, havia um déficit nominal que
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não é nada que não possa ser explicado – não é?
– e foi um esforço para que, nesse momento, se pudesse estimular a economia. Então, não era preciso
nada disso.
Portanto, eu acho que é preciso, neste momento,
atuar para reverter essas expectativas.
Quero também registrar...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Queria, nobre Senador, dizer que, como já foram dadas várias prorrogações, vou lhe dar mais um
minuto para encerrar...
O O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Um minuto para encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Porque há mais inscritos.
Obrigado.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– A Presidente Dilma vencer definitivamente aquelas
hesitações ideológicas com relação às concessões...
Lamento que não tenhamos lançado os editais já com
regras, com taxas de retorno que pudessem estimular
o setor. Mas o fato é que, ainda em tempo, ela reformulou os editais para torná-los mais atrativos para
o setor privado. Acho que é um grande marco. Acho
que é importante trazer a poupança privada para a
área de infraestrutura. E creio que isso vai produzir
um resultado muito importante no sentido de elevar
o investimento em infraestrutura, condição fundamental para melhorar a produtividade sistêmica da
economia brasileira.
Então, deixo uma mensagem de confiança e a minha satisfação de ter podido assistir, hoje, nesta Casa,
a um debate que a meu ver é do interesse do País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro,
o Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Valadares.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, o
Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O próximo orador inscrito é o Senador, essa grande
Liderança, Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
serei breve porque sei que há vários Senadores ainda
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a falar, mas gostaria de fazer dois registros importantes nesta tarde.
O primeiro deles diz respeito ao projeto que aprovamos nesta tarde e sobre o qual eu gostaria de me
manifestar, congratulando-me com os comerciários de
todo o Brasil, em especial os comerciários de Roraima.
Aprovamos o projeto que regulamenta o exercício do
comerciário, definindo a sua jornada de trabalho, de
8 horas diárias, que o piso salarial será o piso salarial
definido em convenção coletiva, definindo a questão
do turno corrido de 6 horas de trabalho e definindo inclusive o dia 30 de outubro como o Dia do Comerciário,
a ser comemorado anualmente.
Gostaria de dizer da importância dessa legislação
que aprovamos pelo que representa o comerciário no
Brasil e no meu Estado de Roraima, já que, no Estado
de Roraima, os servidores públicos e comerciários são
as maiores categorias de trabalhadores diretamente
relacionadas à atividade econômica de Roraima.
Então, gostaria aqui de parabenizar os comerciários, dizer do nosso apoio a esse projeto e pedir
a sanção do projeto pela Presidenta Dilma Rousseff.
O segundo registro que gostaria de fazer diz
respeito a uma manifestação que fiz aqui, ainda esta
semana, sobre a violência dentro da Venezuela, o assalto que vitimou o nosso querido “Dinho Veículos”. É
um empresário conhecido em Roraima, o que criou
uma consternação muito grande no nosso Estado,
exatamente por conta dos assaltos e da violência que
ocorre hoje dentro da Venezuela, principalmente com
turistas roraimenses, amazonenses, enfim, brasileiros
que transitam pelas estradas da Venezuela, indo até a
Ilha de Margarita, em férias com sua família.
O Dinho foi assassinado esta semana, num brutal assalto realizado perto da cidade de El Tigre. E me
manifestei aqui pedindo ao governo venezuelano providências e também ao Embaixador venezuelano no
Brasil, Maxmilien Arveláiz, meu amigo, uma figura que
conhece o povo brasileiro e tem um prestígio grande
no governo da Venezuela.
Quero registrar aqui que o Embaixador, mesmo estando em missão internacional, ligou-me, retornou com uma posição, registrando que o governo
da Venezuela também ficou consternado com esse
assassinato. Determinou o Presidente atual Nicolás
Maduro, o vice-presidente que está em exercício, providências do Exército, da Guarda Nacional e também
da policia estadual dos Estados que fazem fronteira
com Roraima, no sentido de se ampliar a fiscalização, a presença policial e se determinar uma rigorosa
investigação para a prisão do assaltante envolvido
nesse assassinato.
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Portanto, o Embaixador Maxmilien Arveláiz retornou com as informações tomadas, as providências
elencadas por parte do governo da Venezuela, o que
quero registrar.
Quero também comunicar à sociedade de Roraima que o nosso pleito, a nossa cobrança foi ouvida
e foi atendida. Nós precisamos de mais segurança no
trajeto até Margarita, o povo da Venezuela precisa de
mais segurança. Portanto, o governo venezuelano determinou essas providências, com ampliação da presença policial nessas rotas de trânsito.
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Então, eu gostaria de fazer esse registro e gostaria, Sr. Presidente, de pedir a transcrição, no meu
depoimento, no meu registro, do projeto de lei que foi
aprovado, com emenda da Câmara dos Deputados,
que dispõe sobre a regularização do exercício da profissão de comerciário no Brasil.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com certeza, nosso Senador Romero Jucá.
Eu gostaria, Senador Romero Jucá, que V. Exª
assumisse a Mesa por 5 minutos, só para eu poder
fazer também o meu pronunciamento e, com isso, podermos encerrar os trabalhos nesta Casa.
O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, pela Liderança do PP, o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfação
que, mais uma vez, uso a tribuna desta Casa, especialmente para agradecer ao nosso Diretor-Geral do Dnit,
esse cidadão arrojado, general e, ao mesmo tempo,
Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura
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de Transportes, que todo mundo conhece, o General
José Ernesto Fraxe: pessoa determinada, arrojada,
que não alisa.
Sr. Presidente, nós, no Estado de Rondônia,
temos a BR-364, que corta da cidade de Vilhena até
Porto Velho, até a saída do Acre. Ao mesmo tempo,
temos empresas que participaram da licitação, mas,
infelizmente, parecem empresas de “mala”. Infelizmente,
são empresas que participam do processo licitatório,
sentam em cima como se não houvesse mais obras
neste País, e aí ficamos nós, os usuários, e todas as
pessoas do meu Estado, que trafegam de canto a canto,
colocando a vida em risco quando a recuperação das
estradas, cheias de buracos, não acontece.
Eu dizia ao general que a empresa, que pegou a
obra de tapa-buracos, o recapeamento, do trecho de
Pimenta Bueno à cidade de Ouro Preto estava com
um caminhão no meio do caminho, um carrinho de
mão e meia dúzia de pás e meia dúzia de enxadas.
É inaceitável!
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A continuidade do mesmo trecho, o trecho de
Ouro Preto a Jaru e de Ariquemes a Porto Velho,
virou puro buraco. Nós, ao mesmo tempo, estamos
sofrendo. Acompanhou-me nessa audiência o nosso
coordenador de bancada – quem marcou a audiência
fui eu, Senador Ivo Cassol –, o Deputado Federal Carlos Magno, do Partido Progressista, onde, junto com
o general, fomos buscar para o Estado de Rondônia
– e não só para ele, mas para atender os Estados
do Amazonas, do Amapá, de Roraima, do Acre – as
providências para essa necessidade de recuperação.
E dizia o general que, nos próximos dias, no máximo
no mês de março, será dada a ordem de serviço do
trecho de Vilhena a Pimenta Bueno, de Ouro Preto a
Jaru, de Jaru a Ariquemes e dali a Porto Velho, para a
recuperação dessa rodovia.
Agradeço a maneira simples, humilde e determinada do General Fraxe em cobrar as atividades dos
seus colegas de trabalho.
Ainda naquela audiência, também buscamos, juntamente com os Deputados Nilton Capixaba e Carlos
Magno, a solução para a BR-429.
Essa rodovia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – a BR-429 –, interliga-se com a BR-364, de Ji-Paraná a Presidente Médice, passando por Alvorada, São
Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos
do Distrito de Costa Marques, onde a pavimentação
asfáltica está praticamente completa, concluída, mas,
infelizmente, nós não temos as obras das pontes ainda contratadas. Mas, nos próximos dias, nós teremos
o início do processo licitatório para que se possa, na
seca deste ano, no período da seca, executar e concluir essas obras. Agora é tempo de água, é tempo
de chuva, de enchente, não só em Rondônia, mas no
Amazonas, no Acre.
Portanto, para nós, é motivo de alegria. Ao mesmo tempo, quero dizer que a BR-429 já devia ter sido
concluída, mas ainda o processo licitatório das pontes
não foi sequer iniciado, ou melhor, foi iniciado, mas teve
que ser cancelado porque, infelizmente, algumas empresas se pegaram em algumas situações. Ocorre que
essas brigas não compensam para ninguém.
O Diretor do Dnit, General Fraxe, e a sua equipe
jurídica determinaram a abertura de um novo procedimento licitatório. De modo que, nesses próximos dias,
teremos condições de conhecer as empresas vencedoras do certame para a construção das pontes sobre o Rio São Miguel e as demais pontes da BR-429.
Sr. Presidente, não poderia deixar de falar também de Guajará-Mirim. Nós temos a BR-425, que interliga a rodovia federal, que interliga Guajará-Mirim à
BR-364, depois de Porto Velho, depois das Usinas de
Santo Antônio e de Jirau, onde nós tivemos a interdi-
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ção de uma ponte que a água levou. O Dnit solucionou imediatamente; porém, o que nós queremos é a
recuperação, a restauração da BR-425. A população
de Guajará-Mirim não aguenta mais!
Infelizmente, uma empresa de pasta, uma empresa de mala, uma empresa envolvida em corrupção
e rolo, uma empresa chamada Delta, que foi denunciada pelo Ministério Público, pegou a obra, sentou
em cima e não a executou. Portanto, será multada e,
ao mesmo tempo, tem que ser exterminada dos processos de contratação de obras públicas, porque nós
não podemos mais admitir que, em pleno ano de 2013,
empresas ainda peguem obras e, infelizmente, não as
executem! Nós não podemos admitir isso!
Além disso, nós também temos uma novidade.
Muito se falou da ponte binacional que interliga hoje
Guayará-Mirim a Guajará-Mirim. Criou-se a expectativa de que essa ponte começaria no ano de 2010,
depois que começaria em 2011. Eu disse que não era
bem assim. Agora, sim, o projeto está quase pronto,
está sendo concluído e, nos próximos 60 dias, vai à
licitação para contratação da obra, a fim de o Governo
brasileiro cumprir o Tratado de Petrópolis, por meio do
qual, há muitos anos, o Acre, que fazia parte da Bolívia, passou a ser território brasileiro.
Se Deus quiser, nos próximos meses, nós teremos a contratação da BR-425, que vai à licitação nos
próximos dias. O Diretor do Dnit no nosso Estado virá a
Brasília, na segunda-feira, para fazer esse procedimento licitatório. E, aí sim, com a contratação da BR-425,
juntamente com a construção da ponte da BR-425 interligando Guayará-Mirim a Guajará-Mirim, nós vamos
ter uma alternativa, Sr. Presidente, futuramente, com
a Bolívia, para podermos ir do Oceano Atlântico até o
Oceano Pacífico, tendo em vista atendermos à demanda, especialmente no tratamento que têm hoje os países
andinos, os quais praticamente estão de costas para o
Brasil e para os Estados da Amazônia. Com essas obras,
estaremos interligados e poderemos comercializar as
nossas riquezas, desenvolvermos as nossas regiões e
trazermos desenvolvimento à população.
Conversamos também com o Diretor-Geral do
Dnit, o General Fraxe, sobre a duplicação de Ji-Paraná.
Quero, aqui, parabenizar a empresa. Quando tem que
criticar empresa ruim, nós vamos criticar; mas, quando
tem que elogiar, temos que elogiar. O consórcio que
está executando a obra na cidade de Ji-Paraná está de
parabéns. Foi um trabalho da bancada federal, dos três
Senadores e dos oito deputados Federais. O recurso
não é recurso de emendas individuais; é recurso do
próprio Ministério dos Transportes, é do Dnit.
Da mesma maneira, nós reivindicamos ao Diretor-Geral do Dnit, General Fraxe, a duplicação da BR
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na cidade de Ouro Preto, bem como a complementação da duplicação da BR na cidade de Ariquemes.
Foi feito um convênio, em 2009, com a prefeitura de
Ariquemes, mas, infelizmente, a obra se encontra paralisada. Falamos ainda dos viadutos de Porto Velho,
pois, infelizmente, parte deles se encontra comprometida. A prefeitura começou a obra, fez um aditivo para
a empresa; a empresa, depois que aditivou, depois
que recebeu, abandonou a obra e “cascou na juquira”.
É isso que nós temos que evitar, porque o prejuízo é para a população. Aqueles comerciantes de Porto
Velho que necessitam dessa rodovia, infelizmente, estão sofrendo com os buracos, com alagamentos e com
a BR em péssimo estado de conservação da maneira
em que se encontra em Porto Velho.
E eu também fiz uma solicitação ao Diretor-Geral
do Dnit, o General Fraxe, e também ao Dr. Roger, um
grande técnico, que é o braço direito do nosso General Fraxe, sobre a duplicação, a ampliação do trecho
da cidade de Vilhena. Aproveito o ensejo para deixar
o meu abraço ao Prefeito Zé Rover, que esteve presente hoje conosco aqui no meu gabinete, bem como
aqui no plenário desta Casa, e ao Prefeito Padre de
Franco, da cidade de Cacoal.
Ao mesmo tempo, solicitei ao General Fraxe que
fosse incluído nessa recuperação, Sr. Presidente – e já
termino aqui –, nessa restauração do trecho que interliga
Vilhena a Pimenta Bueno até o Piraculino, o projeto do
Prefeito Zé Rover, de duplicação, para evitar acidentes
até o frigorífico do grupo Friboi, na cidade de Vilhena.
A pista é simples, e os acidentes, infelizmente, são
muitos. São mais de 1.200 servidores daquele frigorífico que se deslocam de moto, de bicicleta ou de ônibus
– estes têm maior segurança –, mas há a necessidade
dessa duplicação até o Piraculino, chegando ao frigorífico.
Eu vim aqui, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, parabenizar nosso Diretor do Dnit, homem arrojado e que não alisa. É isso do que precisamos, pois
para lavar cabeça de burro é preciso água e sabão e
não adianta perder tempo. E ele é prático, é objetivo,
é dinâmico, é ágil!
A Presidente Dilma, Sr. Presidente, está de parabéns! É uma pessoa arrojada: cobra na hora e dá a
resposta na hora. Cobra de sua equipe e, ao mesmo
tempo, pede o cumprimento de metas. Cobra de sua
equipe o cumprimento e o atendimento da necessidade de se mudar a infraestrutura que nós temos e que,
infelizmente, está precária em vários pontos do País.
São com essas ações e desse modo que nós vamos
alavancar para fazer um País cada vez melhor.
Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe
a todos. Até a próxima oportunidade, se Deus o permitir.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB –
RR) – Senador Ivo Cassol, eu queria também corroborar
com as palavras de V. Exª sobre o General Fraxe. Dizer
que ele é realmente um grande profissional, tem uma
história no serviço de engenharia do Exército. E, para
muito orgulho nosso, ele é roraimense. Então, na verdade, é um cidadão de Roraima que está servindo ao Brasil, está fazendo um grande trabalho no DNIT e conhece
bem a Amazônia. Portanto, tenho certeza de que esses
problemas de Rondônia serão resolvidos, como também
o serão os problemas que ele está enfrentando em Roraima, para que tenhamos a BR-174, a BR-401, BR-432
e a BR-210 em condição de recuperação e de tráfego.
Portanto, parabenizo V. Exª pela colocação e fico
feliz de ver um roraimense podendo prestar um serviço desse ao País.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Olha, tanto é verdade que, quando fiz a denúncia para o nosso
general, o diretor do DNIT, um funcionário da empresa
que estava fazendo o trecho de Ouro Preto a Pimenta
Bueno, nosso Líder Romero Jucá – o senhor sempre
continuará sendo nosso Líder –, queria tentar convencê-lo. Ele disse: “Olha, eu estou aqui com o Senador Ivo
Cassol. O Senador fez de carro, andou e percorreu os
quatro cantos de Rondônia. Portanto, o que ele diz é
exatamente o que está acontecendo com a BR-364: ela
está puro buraco.” Então, precisamos que a empresa coloque máquinas, equipamentos e cumpra o seu papel.
Parabéns ao povo de Roraima e para nós do
Brasil, que o temos como Diretor do DNIT, pois é um
cara arrojado, um desses cabras-machos de que precisamos no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senado Federal recebeu os Ofícios n°s 23
e 24, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa, as
seguintes matérias:
– Sobre a mesa, registro de recebimento de Medida Provisória nº 581, de 2012, Projeto de Lei
de Conversão nº 32, que dispõe sobre o Fundo
de Desenvolvimento do Centro-Oeste– FDCO;
altera a Lei nº 12.702, de 30 de agosto de 2012,
e outros dispositivos, para autorizar a União
a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma de
equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis n° 7.827, de 27 de setembro de
1989, e n° 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que
“tratam das operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte
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adicional de recursos para ampliação de limites
operacionais da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil S.A.; altera a Medida Provisória
n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, e a Lei
n° 11.196, de 21 de novembro de 2005”, para
estender à Região Centro-Oeste incentivos fiscais vigentes em benefício das Regiões Norte e
Nordeste; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória n° 581, de 2012); e
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– Também sobre a mesa, Projeto de Lei de
Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor de Operações Oficiais
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos e
oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil
e quatrocentos reais, para o fim que especifica,
referente à Medida Provisória nº 588, de 2012.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Essas medidas passam a fazer parte da pauta.
Com referência aos Projetos de Lei de Conversão n°s 32 e 31, de 2012, que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45
dias para apreciação das matérias encontra-se esgotado, e o de suas vigências foi prorrogado por Ato do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-ão em 28 de fevereiro e 22 de abril, respectivamente.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão deliberativa de amanhã, dia 21, registrando que as matérias
já trancam a pauta por dispositivo constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Também sobre a mesa, informe chegando à
Presidência, que designa, como membros titulares,
os Deputados Afonso Florence, Amauri Teixeira, em
substituição aos Deputados José Guimarães e Janete
Rocha Pietá; e, como membros suplentes, os Deputados Pedro Uczai e Eudes Xavier, em substituição aos
Deputados Beto Faro e Valmir Assunção, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 603, de 2013, conforme o Ofício
nº 97, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
O Ofício está em anexo.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 97/GAB-Lid/PT
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares os Deputados
Afonso Florence (PT/BA) e Amauri Teixeira (PT/BA),
em substituição aos Deputados José Guimarães (PT/
CE) e Janete Rocha Pietá (PT/SP) e como membros
suplentes os Deputados Pedro Uczai (PT/SC) e Eudes
Xavier (PT/CE) em substituição aos Deputados Beto
Faro (PT/PA) e Valmir Assunção (PT/BA), respectivamente, na Comissão Mista destinada a analisar a MP no
603/13, que “Altera a Medida Provisória no 587, de 9 de
novembro de 2012, que autoriza par a safra 2011/2012
o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei no 10.420, de 10 de abril de
2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial
Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas para aquisição
de milho em grãos para o atendimento ao Programa
de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos
municípios da área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE”.
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Atenciosamente, – Deputado Sibá Machado,
Vice-Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Passo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro,
pelo tempo regimental de 20 minutos, e passo a presidência ao Senador José Pimentel.
O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Pimentel.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador José Pimentel, Presidente
Romero Jucá, que acaba de transferir a presidência ao
Senador José Pimentel, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, acabo de chegar do meu Estado, de Belém, aonde
fui prestar as últimas homenagens ao ex-governador,
ex-senador, ex-prefeito Almir Gabriel.
Quero aqui novamente fazer um registro do passamento do meu amigo, nosso líder político, um exemplo de homem público para este País, não só para o
Estado do Pará. Almir Gabriel dedicou a sua vida toda
a fazer o bem. Ele cuidou do Estado do Pará por dois
mandatos consecutivos, por oito anos, como – tenho
certeza absoluta – cuidava de sua família. Todos os mais
de 7,5 milhões de paraenses eram como se fossem
membros da família de Almir Gabriel, e ele devotava
a todos eles um carinho, uma estima e uma consideração sem tamanho.
O que nós presenciamos nessa dolorosa passagem de Almir Gabriel para os braços de nosso Pai
todo-poderoso... Tenho certeza de que Deus, na sua
misericórdia e bondade, acolherá a alma de seu filho,
dando a ela a paz e a luz que ele fez por merecer ao
cumprir os seus desígnios, por sua vida terrena.
Mas quero aqui, mais uma vez, registrar, de uma
forma bastante veemente, para o Brasil, que nós, políticos do Estado do Pará, do Brasil inteiro, temos de
seguir o exemplo de Almir Gabriel na sua vida.
Desde médico, foi quem implantou o serviço de
cirurgia cardíaca no meu Estado, ainda jovem. Competente em todas as ações, em todos os postos que
ocupou na sua vida, o fazia com competência, o fazia
com amor e o fazia com honestidade.
Meu pai, sempre dizia aos seus filhos, desde pequenos, a mim e aos meus dois irmãos, que, sobre a
profissão que nós viéssemos a escolher – poderia ser
qualquer uma –, ele não iria fazer uma indução da escolha; teria de ser a escolha por vocação de cada um
dos filhos. Ele dizia que, qualquer que fosse a profissão,
ela seria uma profissão digna, mas teria de haver três
pilares para embasá-la. Poderia ser um trabalhador,
um pedreiro, um encanador, um médico, um advoga-
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do, um engenheiro, mas a profissão teria de ser feita
com honestidade, com competência e com amor. Se
houvesse esses três requisitos, você teria sucesso. Se
fosse um trabalhador, seria um trabalhador de sucesso,
reconhecido; se fosse um profissional liberal, seria...
E essas três características Almir Gabriel levou
ao longo de toda a sua vida.
Ontem à noite, quando cheguei a Belém, fui diretamente ao velório, que se realizou no Palácio Lauro
Sodré, e lá encontrei – isso é o importante – pessoas
das mais humildes do meu Estado, aos prantos, rememorando ajudas que receberam ao longo de suas vidas.
Hoje pela manhã, na missa de corpo presente e
no sepultamento, todas as falas que ocorreram foram
de pessoas humildes, do povo, de todos os rincões do
meu Estado, reconhecendo o trabalho e a dedicação de
Almir Gabriel, ao longo de sua vida, às pessoas. Antes
de ter um posto de gestor, seja na prefeitura, seja no
governo, ou antes de ser Senador da República, ele já
tinha esse compromisso com a população.
Lá, durante a missa, após a missa e na ocasião
do sepultamento, as pessoas se pronunciaram, algumas dando testemunhos, Senador José Pimentel e
Senadora Lídice da Mata, de como foram ajudadas,
anonimamente algumas vezes até, pelo médico, amigo, Almir Gabriel.
Então, eu quero, ao retornar de Belém... Cheguei
há pouco e vim direto do aeroporto para cá por uma
razão muito simples, Senador José Pimentel. Eu disse
isso ontem e vou repetir aqui, porque o povo do meu
Estado, o Estado do Pará, sabe muito bem do que estou falando: a melhor forma de todos nós, paraenses,
de seus representantes nos parlamentos – seja no
Congresso Nacional, seja nas assembleias, seja nas
câmaras municipais –, de os Executivos – de o governador do Estado e os prefeitos – homenagearmos
Almir Gabriel é trabalharmos pelo Pará; trabalharmos
pelo povo paraense, por essas 7,5 milhões almas que
fazem esse Estado na sua pujança e que merecem de
todos nós essa dedicação que ele teve ao longo de
sua vida e a que nós, seguindo o seu exemplo, queremos dar sequência.
Lá do alto, lá com o Pai Eterno, onde ele se encontra, no seu descanso, eu tenho certeza absoluta
de que ele vai continuar pedindo por todos nós, por
todos nós brasileiros, por todos nós paraenses, para
que sempre Deus nos dê as condições de sermos instrumentos Dele e para melhorarmos a vida de todos
os nossos irmãos. É isto o que quero e faço durante
a minha vida toda.
Agora, no momento em que ele nos deixa, com
muita saudade, mas honrado pela amizade e pela
vivência que tivemos ao longo de mais de 30 anos,
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praticamente 40 anos, quero dizer que vou seguir os
passos de Almir Gabriel, brasileiro, paraense, honesto,
probo, competente e que amava as pessoas, amava
os seus irmãos.
Senador José Pimentel, para registro nos Anais
do Senado, eu quero pedir a V. Exª que faça inserir ali
as matérias que hoje foram publicadas nos jornais de
Belém. Que fique aqui registrado que o ex-Senador Almir Gabriel, que por aqui esteve ajudando o Brasil no
Senado Federal por oito anos, foi relator de tópicos do
serviço social na Constituinte e fez muito do que hoje
está sendo executado, como o SUS. E outras ações
de apoio e de atenção à população brasileira saíram
da lavra de Almir Gabriel como Senador Constituinte.
Eu peço isso a V. Exª.
Encaminharei à Mesa as matérias dos jornais,
para que fiquem registradas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O pedido de V. Exª está deferido nos termos
regimentais.
Quero aproveitar para registrar a forma como V.
Exª está trazendo todo o debate, o que sentem as almas das famílias do nosso Pará. Esse sentimento que
V. Exª aqui expressa da tribuna, que está expresso no
seu rosto, é o sentimento do povo brasileiro.
O ex-Senador Almir Gabriel, governador, esteve
presente nesta Casa, fez grandes debates e grandes
encaminhamentos. Portanto, a homenagem que V. Exª
faz aqui hoje à família dele e a ele próprio, que nos
deixou, é o pensamento do Senado Federal, é o pensamento deste Senador José Pimentel.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço, Senador José Pimentel, as suas palavras.
E este agradecimento – tenho certeza absoluta – não
é só meu. É de todos os paraenses que reconhecem
em Almir Gabriel o homem que marcou a sua passagem na vida terrena pelo bem, pelo trabalho, pelo
Estado do Pará.
Muito obrigado.
Amanhã, farei o pronunciamento que iria fazer até
sobre os dez anos de governo do PT. Muito obrigado,
Senador Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Eu que agradeço.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Pois não, nobre Senador.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só quero fazer o
registro, Sr. Presidente, da presença nesta Casa do
Vereador Osvaldo Maturano, Vereador do Município de
Vila Velha, Município onde resido, no Estado do Espírito
Santo. É um belo Município, um Município pujante, o
maior Município do Estado do Espírito Santo. Osvaldo
Maturano é um empresário, elegeu-se Vereador agora,
mas é militante da vida humana. É um sujeito cristão,
de família. Tem sido orgulho para todos nós o procedimento desse jovem. Expressamos a nossa alegria
por ele estar agora no Parlamento.
Hoje também, Sr. Presidente, eu me preparei para
tratar de algumas questões, visto que fomos atropelados pelo tempo, e muito tempo se tomou no pronunciamento do Senador Aécio Neves. Na próxima semana,
vou tratar do tema da redução da maioridade penal,
que é uma necessidade urgente deste País, para que
possamos contribuir com a redução da violência neste
País. É um tema em torno da necessidade da população brasileira. Também vou falar da nova proposta
de Código Penal Brasileiro, para que possamos fazer
esse enfrentamento.
Eu sou de um Estado em que mais violência se
pratica contra a mulher, o que é uma tristeza muito
grande para todos nós, porque mulher nasceu para
ser amada, não para ser agredida nem violentada. É
um debate que o Brasil precisa fazer, e o meu Estado
da mesma forma. O meu Estado é pequeno, mas violento. Nos últimos dez anos, são 20 mil homicídios. A
Campanha da Fraternidade foi às ruas homenagear
a memória de 20 mil pessoas que morreram nesses
últimos oito anos. O Governo do meu Estado precisa
dizer o que tem para fazer, qual a proposta para reduzir a violência no Estado do Espírito Santo, porque
não há um programa, não há um projeto de redução
da violência no Estado do Espírito Santo, que a cada
dia se avassala.
Quero fazer esse debate aqui a partir da próxima
semana e ficar à espreita, porque há essa votação dos
vetos, e é preciso saber o que nós vamos fazer. Estamos vivendo um momento em que ainda não estabelecemos as nossas comissões, porque não sabemos
qual a proporcionalidade que elegeu o Presidente da
Casa e a proporcionalidade do esquema que ceifou o
meu Partido, em plenário, à luz do dia, às 10h da manhã, de forma irresponsável e inconsequente.
Qual vai ser a fórmula agora para dividir comissões nesta Casa? Para cada coisa, houve um jeito,
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Senadora Lídice. Fizeram os acordos deles. O Partido do Presidente da Casa foi o Tiradentes, com o
pescoço do PR, violando o Regimento Interno, que
trata da legalidade da proporcionalidade. Essa é uma
irresponsabilidade.
Eu quero ver agora qual a proporcionalidade que
vão usar para as comissões, porque, para eleger o
Presidente, foi uma, mas, para compor a Mesa, num
esquemão, foi outra.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agora,
quero saber qual a proporcionalidade que vão usar na
instalação das comissões.
E quero saber da questão dos vetos – nós temos
de ficar à espreita agora –, desses mais de três mil
vetos, porque, depois, vão tentar, com mão de gato, à
luz do dia, tomar royalty – que não é petróleo; é pagamento de passivo – dos Estados produtores: o Estado
do Espírito Santo e o Estado do Rio de Janeiro.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Muito obrigado.
Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também quero iniciar, como V. Exª, associando-me à manifestação
de pesar do Senador Flexa Ribeiro, aqui registrada.
Conheci também o Senador Almir Gabriel. Fomos
colegas constituintes. Sou testemunha da sua contribuição ao capítulo do bem-estar, da questão social,
dos direitos sociais na constituinte do nosso País e da
sua importância na política brasileira.
Sr. Presidente, vou aproveitar que o Senador
Magno Malta se pronunciou – Senador que respeito
muito, com quem tenho me associado em diversas
questões e de quem discordo em muitas outras, inclusive em relação a duas que V. Exª colocou – e falar
sobre duas dessas questões: a maioridade penal e a
questão dos royalties do petróleo, que também estou
acompanhando, assim como os outros Senadores e
Deputados, no sentido oposto ao de V. Exª, que à espreita está, da mesma forma em que nós à espreita
estamos, para garantir o direito de todos os brasileiros
e de todas as cidades e Estados brasileiros.
Senador Magno Malta, Senador Pimentel, eu
quero registrar aqui, hoje, lamentando muito, o que se
passou na Bahia, nesses dois últimos dias, na cidade
de Ruy Barbosa – V. Exª conhece –, que foi o mais célebre jurista, um Senador que tem o seu busto neste
plenário, referência da construção histórica do Senado
Federal e que, na Bahia, dá o nome a uma cidade. E é
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justamente na cidade Ruy Barbosa que nós temos a
infelicidade de conviver com o que aconteceu.
Eu falo do adiamento do julgamento de nove
integrantes da banda New Hit, acusados de estupro
coletivo de duas fãs dentro de um ônibus no Município de Ruy Barbosa, a 300 quilômetros de Salvador.
Esse fato, que aconteceu no ano passado, vem
sendo acompanhado pelo Movimento de Mulheres e
pelos movimentos de defesa dos direitos humanos.
Ele deixou perplexa a nossa sociedade.
Quantos de nós, políticos, não costumamos, ao
final de um evento cultural, ir até o fundo do palco para
cumprimentar os artistas e tirar uma foto ao lado deles?
Foi assim que se comportaram duas jovens meninas,
fãs dessa banda na cidade de Ruy Barbosa. E, ao fazerem isso, Senador Magno Malta, foram aprisionadas
no ônibus em que estava aquela banda e estupradas
coletivamente pelos membros da banda.
Ontem foi o julgamento dessa banda lá na cidade de Ruy Barbosa. Finalmente, houve uma decisão
tomada pela Juíza titular da Vara Crime daquela cidade, Márcia Simões da Costa, a pedido dos advogados dos réus, uma vez que duas das testemunhas de
defesa não foram localizadas para depor em um caso
dessa gravidade. E a juíza, então, decidiu transferir o
julgamento da banda para setembro, interrompendo
um processo de julgamento que a sociedade baiana
e a sociedade fizeram no sentido de condenar esses
rapazes. Isso significa que teremos que esperar mais
sete meses para ver os músicos Guilherme Augusto
Campos Silva, Alan Aragão Trigueiros, Edson Bonfim
Berhends Santos, Eduardo Martins Daltro de Castro
Sobrinho, o Dudu, Jefferson Pinto dos Santos, Jhon
Ghendow de Souza Silva, Michel Melo de Almeida,
Weslen Danilo Borges Lopes, William Ricardo de Farias
e o policial militar que se manteve de plantão fazendo
segurança do ônibus para impedir que elas pudessem
fugir daquela situação de violência, responderem por
um crime cometido no dia 26 de agosto de 2012. Os
nove acusados permanecerão em liberdade, fazendo
shows, como se nada tivesse acontecido.
Prestem atenção à declaração atribuída ao empresário da banda, Senadores, em reportagem veiculada no jornal A Tarde, o maior jornal do Estado: “O que
era ruim virou coisa boa. Estamos saindo da Bahia e
ficamos conhecidos no Brasil.”
Quer dizer, as coisas ruins, que foram a denúncia e o processo instaurado contra os integrantes da
banda, que demonstraram que não apenas fazem música, mas que também têm um papel de degradação
moral da nossa juventude, de violentadores sexuais,
tornaram-se coisas boas para eles. Isso é um desplante, um cinismo, uma desconsideração com a socieda-
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de, com a dor daquelas meninas, dos seus familiares.
Eles acham que isso se tornou um fato bom na vida
deles porque passaram a ser conhecidos, e as pessoas
certamente vão lhes dar mais espaço em shows, para
que possam ser vistos.
Concedo-lhe um aparte, Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Lamento
muito porque fiz um registro sobre a violência contra
a mulher neste País. A mim me entristece muito esse
fato também. Mas quero dizer uma coisa a V. Exª: esses pústulas já deveriam estar na prisão. Certamente
a prisão os fará mais famosos ainda, se é fama o que
eles estão procurando. Mas acho que esse fato é tão
grave que esperar até setembro não é a melhor solução.
Qual é a justificativa da juíza? Porque já foi o tempo
em que havia o medo de se falar em juiz, de falar em
desembargador, em Ministro de Supremo, em Ministro
de Tribunal Superior. Eles são humanos e vulneráveis
como qualquer outro cidadão. Hoje existe o CNJ, o
Conselho Nacional de Justiça, que pode muito bem
questionar a juíza e chamá-la às falas. A gravidade
desse fato é tamanha que o CNJ pode muito bem dar
uma ordem para que ela possa proceder com o julgamento o mais rápido possível e abrir uma investigação
para saber as razões pelas quais isso aconteceu. Não
é normal que um fato com essa gravidade seja adiado para setembro. E aí digo a V. Exª: se V. Exª quiser
entrar no CNJ questionando a juíza e fazendo essa
denúncia, eu assino com V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Se V. Exª
quiser que eu assine e se V. Exª assinar comigo, eu
assino também primeiro, porque não podemos tergiversar com o crime. Não podemos deixar o Brasil
achar que isso é normal. É vergonhoso! Eu sou baiano de origem; e aí sinto vergonha duas vezes. A juíza
precisa se explicar. Aqui chamo a atenção do tribunal
da Bahia, do Presidente do Tribunal. É preciso que
ele se pronuncie. É preciso que o Ministério Público
se pronuncie. Acho que o verdadeiro caminho para se
responder à sociedade baiana e à sociedade de Ruy
Barbosa é ter a coragem de ir ao CNJ. Se V. Exª quiser, já arrumou seu companheiro, porque vou assinar.
E tenho certeza de que tantos outros aqui assinarão
juntamente conosco, porque isso não pode virar uma
praxe no Brasil. É vergonhoso, é deprimente e é doloroso para a família dessa moça e para a família de
Ruy Barbosa, da Bahia e do Brasil, que assistem a
esse desplante cometido pela juíza. Não vou nem pedir desculpas. É um desplante cometido pela juíza, e
o CNJ precisa pedir a ela que se explique.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – A
situação é realmente muito grave. O Movimento de
Mulheres se fez presente naquele julgamento com
ampla mobilização.
Fico me perguntando quantos estupradores se
sentirão empoderados a partir dessa decisão? Esses
rapazes, que têm mantido uma posição que é expressa
por uma opinião desse empresário, vão se sentir impunes para continuar a praticar uma ação dessa natureza.
As duas jovens tiveram a ousadia de, aos 16,
17 anos, fazer uma denúncia diante da situação deplorável em que se encontravam, com o testemunho
do policial que as recebeu na delegacia e classificou,
em depoimento, como deplorável o estado físico das
vítimas, que foram estupradas, volto a dizer, coletivamente pelos membros da banda.
O mundo inteiro se chocou com o estupro coletivo
efetivado na Índia. Mais de um. O assunto ocupou as
páginas dos jornais internacionais, do mundo inteiro,
porque ninguém pode concordar com uma violência
dessa com a mulher ou ficar calado diante do fato em
pleno século XXI.
E aqui no Brasil, em que os costumes são outros
em relação à mulher, em que estamos avançando na
conquista de espaços para a mulher na sociedade,
no sentido de aumentar sua participação em todos
os setores da sociedade, ao mesmo tempo, temos de
conviver com uma situação de tamanha violência, escandalosa, de comportamento animal. Não podemos,
de maneira alguma, ser coniventes com isso. Eu não
posso aceitar que sejam dados sete meses para que a
defesa apresente duas testemunhas que são consideradas tão importantes no processo, um processo que
teve início em agosto do ano passado, quando esses
rapazes foram presos. É realmente algo que não podemos deixar passar.
Eu queria também registrar – até vim aqui anteontem e fiz um rápido registro – uma notícia muito
positiva, parte de denúncia nossa aqui e da imprensa
nacional, que foi a conquista alcançada em outra cidade
do interior da Bahia, por outro juiz, pela Justiça baiana:
a decisão do Juiz Luiz Roberto Cappio, que determinou a guarda definitiva à mãe biológica, Silvânia Mota,
das cinco crianças arrancadas de sua casa, em Monte
Santo, e adotadas irregularmente por casais de São
Paulo, num roteiro que deixa clara a possibilidade da
existência de tráfico de crianças na rota Monte Santo-São Paulo/ interior de São Paulo, para fins de adoção.
O caso foi denunciado por um jornal da Rede
Globo e verificado também pela CPI do Tráfico de
Pessoas do Senado, pela CPI do Tráfico de Pessoas
da Câmara dos Deputados. Nós realizamos audiência
pública na Bahia, na Assembleia Legislativa, ouvimos
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representantes da família desses meninos. Tivemos a
oportunidade de registrar aqui a determinação da Justiça baiana para que elas retornassem à Justiça para o
período necessário de adequação e depois retornassem à casa de seus pais. E, agora, a posição definitiva.
Isso era razão, em certa medida, de comemoração, que eu gostaria de dividir com este Senado hoje,
o que se torna impossível diante da gravidade, da estupidez, até, da violência que se deu em Ruy Barbosa.
A Marcha Mundial das Mulheres deu um exemplo
de mobilização, com centenas de militantes protestando
em frente ao Fórum de Ruy Barbosa. Eu postei meu
repúdio ao adiamento do julgamento nas redes sociais.
Imediatamente, recebi mais de 700 compartilhamentos,
em apenas 4 horas, no Facebook. O que demonstra
que há uma indignação da sociedade brasileira, especialmente das mulheres baianas e brasileiras.
Sr. Presidente, pela proximidade do dia 8 de
março, Dia Internacional da Mulher, quero, portanto,
fazer este apelo, desta tribuna, para o movimento de
mulheres do Brasil, para o movimento feminista, para
o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados:
que possamos marcar, no próximo dia 8 de março, o
nosso protesto diante da posição da Juíza na Bahia
e do adiamento do julgamento dessa banda. Isso não
pode se tornar um exemplo de impunidade à violência
contra a mulher em nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Senadora Lídice da Mata, eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento e reconhecer o trabalho que
V. Exª sempre fez, seja como Deputada Federal, seja
como Senadora, na defesa das mulheres brasileiras,
das mulheres da Bahia, e dizer que a Lei Maria da Penha foi um grande avanço na proteção da integridade
física e do direito das mulheres. Mas, lamentavelmente,
setores do Poder Judiciário ainda não têm a compreensão de que nós aprovamos aquela lei. E V. Exª foi uma
grande colaboradora de todo aquele debate. Portanto,
quero aqui me somar à sua indignação e dizer que,
enquanto houver uma mulher sendo violentada, seja
no Brasil ou em qualquer parte do mundo, nós não
podemos dizer que somos verdadeiramente humanos.
Parabéns pelo pronunciamento.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu da Câmara dos Deputados o Ofício nº 25, de
2013, encaminhando à apreciação do Senado Federal
o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2013, originário da Medida Provisória nº 582, de 2012.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – O Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2013,
constará da Ordem do Dia da sessão de amanhã,
quinta-feira, dia 21.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Mesa Diretora do Senado,
que me orgulho de integrar por escolha de meus pares e indicação de meu partido, acaba de tomar uma
decisão histórica.
Aprovamos uma reforma administrativa que proporcionará economia anual de R$ 262 milhões. Cito
entre essas medidas a redução de 25% dos atuais
3.125 cargos comissionados. Isso permitirá substancial
economia no orçamento da Casa, que no ano passado
foi de 3,3 bilhões.
A reforma prevê a ampliação de seis para sete
horas da jornada de trabalho dos funcionários do Senado que trabalham em regime de tempo corrido. Essa
medida implicará, em princípio, redução de gastos de
R$ 160 milhões por ano.
Contratos de terceirização de mão de obra com
vencimento até o meio do ano não serão renovados e
outros terão o número de assalariados reduzido, o que
proporcionará corte de R$ 66 milhões em gastos anuais.
Mais de 500 funções de chefia e de assessoramento, diagnosticadas como desnecessárias, serão
extintas, o que representa 25% do total e uma economia no período de R$ 26 milhões.
Não se trata, porém, de um conjunto de cortes
que se dá apenas às custas do servidor, às custas do
terceirizado. Nossas decisões se voltaram também para
a racionalização da estrutura administrativa do Senado.
É o caso do fim do atendimento ambulatorial do
serviço médico para funcionários e senadores. A partir
de agora, somente a emergência médica funcionará,
com economia anual de R$ 6 milhões.
Ocorrerá também fusão de órgãos administrativos,
com redução de custos de R$ 3 milhões no período.
Três grandes e importantes institutos com competências afins estão sendo fundidos em uma estrutura
mais racional: o Instituto Legislativo Brasileiro, o Interlegis e o Unilegis. Nessa mesma linha, outras secretarias e serviços estão sendo extintos e incorporados
por outras unidades de serviço do Senado.
Serão unificados os processos administrativos
da Gráfica e do Prodasen. As funções comissionadas
envolvidas nesses processos não serão preenchidas.
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Essas fusões e incorporações permitirão que se economizados outros R$ 3 milhões.
Ainda na busca de racionalização, ocorrerá, sem
custo adicional para a Casa, a criação do Conselho de
Transparência e Controle Social, com a participação da
sociedade civil que tem por objetivo aumentar a fiscalização das demandas da sociedade civil no Senado.
Também os senadores darão sua cota de sacrifício. Haverá a limitação, até 55, do número de funcionários comissionados que um senador pode ter no
gabinete com a mesma verba para realizar as nomeações – hoje o número é bem maior.
Cito aqui uma frase do presidente Renan Calheiros que bem resume o âmbito da reforma administrativa por nós aprovada.
“Não se trata”, disse nosso presidente, de fazer
menos com menos, tampouco de fazer menos com
mais. Trata-se, sim, de fazermos mais com menos”.
Como integrante da Mesa Diretora, acredito que
tomamos decisão acertada. Estamos correspondendo
às expectativas do cidadão brasileiro, que deseja eficiência da máquina pública e parcimônia em seus gastos.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 581, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 32, de 2012, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; altera a Lei nº 12.712, de 30
de agosto de 2012, para autorizar a União a
conceder subvenção econômica às instituições
financeiras oficiais federais, sob a forma de
equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, e nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
que tratam das operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil S.A.; altera a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto
de 2001, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro
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de 2005, para estender à Região Centro-Oeste
incentivos fiscais vigentes em benefício das
Regiões Norte e Nordeste; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
581, de 2012).
Parecer sob nº 52, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Delcídio do Amaral (PT/
MS); e Relator Revisor: Deputado Policarpo
(PT/DF), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 32, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 5.11.2012)
Prazo final prorrogado: 28.2.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 1, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 582, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 1, de 2013, que altera a Lei
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas
dos setores industriais e de serviços; permite
depreciação de bens de capital para apuração
do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a
Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, quanto
à abrangência do Regime Especial Tributário
para a Indústria de Defesa; altera a incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização da laranja; reduz o
Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo de transporte de carga; altera as Leis
nºs 12.715, de 17 de setembro de 2012, 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, 10.925, de 23 de
julho de 2004, e 9.718, de 27 de novembro de
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1998; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 582, de 2012).
Parecer sob nº 1, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Marcelo Castro (PMDB/PI);
e Relator Revisor: Senador Francisco Dornelles
(PP/RJ), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 1, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 5.11.2012)
Prazo final prorrogado: 28.2.2013
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor de Operações Oficiais
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos
e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais, para o fim que
especifica (proveniente da Medida Provisória
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 7.2.2013)
Prazo final prorrogado: 22.4.2013
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 15 minutos.)
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Ata da 12ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 21 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Inácio Arruda e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 18 horas e 22 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 8, DE 2013
Altera o art. 291 do Regimento Interno do
Senado para determinar que as votações
secretas no Senado Federal só ocorrerão
nos casos previstos na Constituição.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 291 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 291. A votação será secreta exclusivamente nos casos em que houver expressa
determinação na Constituição Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A representação parlamentar faz parte de um
processo político indissociável da vontade popular,
uma vez que o mandato obtém o consentimento eleitoral pelo voto e não escapa da regulação por parte
da sociedade civil. Se o deputado ou senador, como
mandatário do eleitor, destoa do pensamento do seu
eleitorado será punido nas urnas por esta falta. Para
que essa conformidade seja aferida é necessário o
conhecimento da manifestação do parlamentar, ou
seja, do seu voto.
Sabemos que o voto secreto surgiu como meio
de proteger a independência do representante popular
em relação ao poder dos dirigentes das forças políticas
dominantes, especialmente quanto se tem um poder
executivo de características despóticas. No entanto,
considerando nosso atual estágio de amadurecimento
democrático, não subsistem razões para temores ou
represálias que tenham força suficiente para determinar o voto de um parlamentar. Escorado pela soberania
popular e pelas garantias do mandato, o parlamentar
necessita de coragem para bem exercer suas atribuições. Nesse sentido, a transparência democrática se
mostra mais útil e adequada. É por isso que o sistema parlamentar constitucional brasileiro, apesar de
prever exceções, sempre manteve como regra o voto
aberto e público.
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Todavia, ainda estão presentes no regimento interno do Senado Federal dispositivos que preveem o
voto secreto em hipóteses que não encontram respaldo
na Constituição, o que permite o uso desse instituto
para esconder da população a discrepância de suas
escolhas com a opinião pública.
Existem diversas propostas de emendas constitucionais tendentes a corrigir esses resquícios de
subdesenvolvimento republicano, inclusive de minha
autoria. É o caso da própria eleição à Presidência do
Senado. Como pretender esconder institucionalmente
a nossa escolha para um cargo que afeta até mesmo
a linha sucessória presidencial? É incompreensível
para a opinião pública a utilização do voto secreto para
decisões parlamentares que afetam de tal maneira a
política brasileira.
O art. 290 do Regimento Interno acerta ao decretar que será ostensiva a votação das proposições em
geral. Por sua vez, o art. 291 estabelece os casos em
que a votação será secreta, consubstanciando-se em
exceções numeradas. O inciso I deste último repete
as cinco determinações constitucionais do uso do voto
secreto, mas, em seguida, os incisos II e III preveem
a sua utilização para “eleições” e para os casos em
que o Plenário determinar.
Ora, se a publicidade no sistema republicano é
essencial ao ato Público, se o voto é a principal atividade do parlamentar, a sua ocultação sem prévia
autorização constitucional se torna uma contradição
no sistema e, portanto, uma inconstitucionalidade.
Se utilizado indistinto e insidioso, o voto secreto
ofende o principio de democracia representativa, de
modo que somente os casos excepcionais, previstos
na própria Carta Política, podem ser admitidos no nosso sistema jurídico. Sua utilização não é condizente
com a melhor prática republicana e democrática. A
democracia exige o pleno conhecimento do eleitor a
respeito do comportamento do representante eleito,
devendo restringir-se a ocultação do voto exclusivamente para os casos em que a Constituição Federal
expressamente ainda o faz.
Com efeito, toda vez que a Constituição determinou o voto secreto, o fez em caráter excepcional e
explícito, o que significa dizer, a contrario sensu, que
todas as demais votações são publicas, não secretas.
A par dessa premissa, apesar da alteração que
proponho ser uma decisão interna corporis deste
Senado Federal, implementada mediante simples
alteração do art. 291 do seu Regimento Interno
que trata da modalidade de votação secreta, é uma
adequação dos nossos procedimentos ao sistema
constitucional.
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As competências atribuídas aos Membros da
Mesa, Presidentes de Comissões e de Conselhos
revestem-se de poderes e prerrogativas que transbordam de simples decisões internas e administrativas,
devendo ser acompanhadas de todas as características
das ações republicanas, especialmente da visibilidade
dos atos públicos.
Acreditamos que, desse modo, possamos contribuir para tornar transparentes os atos parlamentares
dentro desta Casa Legislativa, estendendo limpidez e
efetiva legitimidade às escolhas dos nossos dirigentes
e dos dirigentes dos órgãos colegiados.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

lução nº 1, de 2011-CN, requeiro licença dos trabalhos
da Casa, de 5 a 7 de março de 2013, com o fim de participar, na qualidade de Presidente da Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Seminário
no Parlamento Sueco, em comemoração ao Dia da
América Latina, à realizar-se em 6 do referido mês,
em Estocolmo, na Suécia.
Esclareço que serei um dos oradores do evento.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 3 a
10 de março de 2013.
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2013. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.

LEGISLAÇÃO CITADA

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

REGIMENTO INTERNO
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970

É lido o seguinte:
Texto editado em conformidade com a Resolução
nº 18, de 1989, consolidado com as alterações decorrentes de emendas à Constituição, leis e resoluções posteriores, até 2006.
(...)
Art. 290. Será ostensiva a votação das proposições em geral.
Art. 291. Será secreta a votação:
I – quando o Senado tiver que deliberar sobre:
a) exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da
República (Const., art. 52, XI);29
b) perda de mandato de Senador, nos casos previstos no art. 55, § 2o, da Constituição;
c) prisão de Senador e autorização da formação
de culpa, no caso de flagrante de crime inafiançável
(Const., art. 53, § 2o);
d) suspensão das imunidades de Senador durante
o estado de sítio (Const., art. 53, § 8o);
e) escolha de autoridades (Const., art. 52, III);
II – nas eleições;
III – por determinação do Plenário.
(...)

REQUERIMENTO Nº 80, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 199 do RISF, requeremos a
realização de Sessão Especial do Senado, no dia 22
de abril do corrente ano, destinada a homenagear os
70 anos da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura
de prazo de cinco dias úteis perante a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº
8, de 2013, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 79, DE 2013
Nos termos dos artigos 13 e 40 do Regimento
Interno do Senado Federal c/c o art. 14, § 2º da Reso-

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 81, DE 2013
Nos termos do disposto no § 2º do art. 50 da
Constituição e art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam prestadas, pelo
Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego,
informações sobre o que segue:
1. O pedido de registro sindical objeto do processo nº 46206.002980/2009-16 , que teve o
seu desarquivamento autorizado por órgão deste ministério, foi provido dentro do prazo legal?
Quais são as motivações do ato administrativo
que autorizam ou não o seu desarquivamento?
2. Havendo notícia da existência de Mandado de
Segurança ajuizado pela própria interessada base
interessada, sob o nº 57669-79.2010.4.01.3400,
em curso na 17ª Vara Federal do Distrito Federal,
qual o fundamento para o desarquivamento do
feito administrativo?
3. Havendo a necessidade deste Ministério zelar
pela míster observância do princípio da unicidade
sindical, conforme determina a Súmula nº 677
do Supremo Tribunal Federal, qual a motivação
para o prosseguimento do mencionado pedido
de registro sindical uma vez que é conhecida a
existência de Sindicato que já representa a mesma categoria objeto da pretensão da Associação
“AnerSindical”, segundo os impedimentos de dissociação de que trata os arts. 570 a 572 da CLT?
Justificação
Este requerimento se fundamenta na missão
conferida ao Parlamento, de fiscalização dos atos do
Poder Executivo, e tem por objetivo esclarecer questões
sobre procedimentos afetos ao registro sindical exigido pela Constituição (art. 8º, I), que é de competência
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme
estabelece a Súmula nº 677 do STF.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal,
o MTE é o único órgão que administra base de informações sobre todos os sindicatos registrados do País,
o que torna possível este Ministério zelar pela observância ao princípio constitucional da unicidade sindical
(art. 8º, II) no âmbito dos pedidos de registro.
A unicidade sindical é um dos princípios constitucionais mais importantes para a organização da classe
trabalhadora, inclusive, balizando demais princípios
relacionados. A unicidade visa evitar que o trabalhador
se veja representado por mais de uma entidade perante seu empregador, assim, para uma coletividade de
trabalhadores deve-se ter apenas uma representação
frente ao seu empregador.
Contudo, reconhecida a existência do Sinagências
e também que a categoria representada já abrange os
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cargos que a AnerSindical pretenderia representar,
entendemos por bem solicitar esclarecimentos que
visem a proteção dos princípios constitucionais sob
a ótica dos interesses dos trabalhadores organizados
diante de hipótese de dissociação, segundo dispõem
os arts. 570 a 572 da CLT.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 82, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja encaminhado Voto
de Solidariedade ao povo venezuelano, pelo pronto
restabelecimento do Presidente Hugo Chávez, bem
com seja encaminhado o referido Voto ao senhor embaixador Maximien Arvelaiz, no seguinte endereço:
SES Av. das Nações, QD 803, Lote 13, CEP: 70.451900, Brasília/DF.
Justificação
No dia 8 de outubro de 2012, o povo venezuelano, em um processo justo e democrático, reelegeu
o Presidente Hugo Chávez para mais um mandato, o
qual deveria iniciar em 10 de janeiro de 2013.
Entretanto, abalado por problemas de saúde, o
presidente reeleito teve que se ausentar do país para
tratamento e não pode assumir o cargo na data especificada. Diante disso, em conformidade com prescrição
constitucional, ratificada pela Corte Suprema daquele
País, o vice-presidente assumiu interinamente, até que o
presidente reeleito possa finalmente investir-se no cargo.
Tais acontecimentos, contudo, evidentemente têm
deixado o povo venezuelano ansioso e angustiado,
diante da incerteza provocada pela situação indefinida.
Essa angústia também vem sendo compartilhada pelo
povo brasileiro que, solidário ao sofrimento de nossos
vizinhos e irmãos, espera que tudo se resolva bem.
Por essa razão é que requeiro seja encaminhado
VOTO DE SOLIDARIEDADE ao povo venezuelano, para
expressar o desejo dos brasileiros pelo pronto restabelecimento do Presidente Hugo Chávez, no sentido de
que ele possa assumir o cargo para o qual, de forma
democrática, livre e soberana, foi eleito, e realizar as
ações que os venezuelanos tanto anseiam e merecem.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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REQUERIMENTO Nº 83, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, aprovação de Voto de Aplauso ao povo cubano pelo transcurso, no último dia 28 de
janeiro, dos 160 anos de nascimento do herói nacional
José Martí, elevada expressão do pensamento político
e da literatura latino-americanos do século XIX, bem
como seja encaminhado o referido Voto ao Presidente Raúl Modesto Castro Ruz e ao senhor embaixador
Carlos Rafael Zamora, no seguinte endereço: SHIS,
QI 05, Conj 18, Casa 01, CEP. 71615-180, Brasília/DF.
Justificação
José Martí é um exemplo de personalidade histórica que mostrou qualidades excepcionais nas diversas áreas em que atuou. O conjunto delas ganha um
relevo ímpar quando o destino de sua breve vida se
une, indelevelmente, ao de toda uma nação.
Desde muito cedo atraído pelo universo do conhecimento literário e humanístico, o jovem, nascido em
Havana em 1853, estava também imbuído dos ideais
libertários e igualitários que floresceram no século XIX.
Uma tarefa, então, se impunha como a mais urgente:
a independência de seu país do anacrônico domínio
espanhol. Por defendê-la em artigos jornalísticos, Martí,
ainda aos 16 anos, é condenado à prisão, sendo, um
ano depois, deportado para a própria Espanha.
Após se licenciar em Direito e em Filosofia e Letras, trabalha como jornalista no México e como professor universitário na Guatemala. Nessa época, desenvolve intensa atividade como escritor, publicando
poemas e peças teatrais, crônicas e ensaios, abordando
nestes, em especial, a cultura e a política, o passado
e o presente das nações latino-americanas.
Ao retornar a Cuba, em 1879, Martí se torna uma
liderança do movimento pela independência, sendo
mais uma vez deportado de seu país natal. Uma experiência de jornalismo engajado na Venezuela também termina por sua expulsão. Estabelecendo-se em
Nova York em meados dos anos 1880, José Martí tirará
grande proveito dessa experiência, seja assimilando
aspectos da vida cultural e política norte-americana,
seja mostrando precoce lucidez a respeito dos riscos
representados pela nova potência econômica para a
soberania dos países latino-americanos e, especialmente, para a de Cuba.
Seus ensaios e artigos jornalísticos são então publicados em diversos países, como o México, o Uruguai
e a Argentina. Um deles, intitulado “Nossa América”,
obtém grande repercussão e se torna um clássico, ao
expressar a aspiração por um pan-americanismo entre
nações em patamar de igualdade, tendo valorizadas
suas tradições multiculturais e mestiças. Também sua
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poesia se destaca pela expressão altaneira e límpida
e por uma nova sensibilidade, precursora da tendência identificada por Modernismo nos países de língua
espanhola.
Nos Estados Unidos, Martí tanto se dedica ao
movimento pan-americanista como se empenha, sem
medir esforços, na organização da luta pela independência de seu país, culminando com a fundação
do Partido Revolucionário Cubano, em 1892. Sendo
decidida a deflagração da guerra de independência,
Martí entra em Cuba e passa a liderar um grupo de
combatentes. No dia 19 de maio de 1895, é atingido
por balas do exército espanhol em uma emboscada e
falece aos 42 anos.
Por tudo o que representa para a nação cubana,
assim como pelo legado de seu pensamento, de seu
estro poético e de seu exemplo de vida para a América Latina e o Caribe, deve o nome de José Martí ser
lembrado e celebrado na passagem de seus 160 anos
de nascimento.
Assim, pedimos o apoio dos nobres colegas para
aprovar o voto de aplauso de que trata o presente requerimento.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Partido dos Trabalhadores, pelos 33 anos de Fundação do Partido dos
Trabalhadores, no dia 10 de fevereiro, bem como seja
encaminhado o referido Voto ao Presidente do Partido, Senhor Rui Falcão, no seguinte endereço: Setor
Comercial Sul, Quadra 02, Bloco C – nº 256, Edifício
Toufic – Brasília – DF, CEP 70302-000.
Justificação
O mês de fevereiro marca a história do PT, pois
há 33 anos, precisamente no dia 10 de fevereiro de
1980, reuniram-se no Colégio Sion, na capital paulista,
líderes sindicais e militantes de movimentos sociais,
com um ideal: um Brasil justo, democrático e popular.
Naquele dia, capitaneados por Luiz Inácio Lula da Silva, foi fundado o Partido dos Trabalhadores.
Com 1.549 180 filiados, o PT é o segundo maior
partido político do Brasil, só perdendo para o PMDB.
Composto por dirigentes sindicais, intelectuais de
esquerda e católicos ligados à Teologia da Libertação, no dia 10 de fevereiro de 1980 no Colégio Sion
em São Paulo. O partido é fruto da aproximação dos
movimentos sindicais, a exemplo da Conferência das
Classes Trabalhadoras (CONCLAT) que veio a ser o
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embrião da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
grupo ao qual pertenceu o ex-presidente brasileiro
Luiz Inácio Lula da Silva, com antigos setores da esquerda brasileira.
O PT foi fundado com um viés socialista democrático. Com o golpe de 1964, a espinha dorsal
do sindicalismo brasileiro, que era o CGT (Comando
Geral dos Trabalhadores), reunia lideranças sindicais
tuteladas pelo Ministério do Trabalho– um ministério
geralmente ocupado por lideranças do Partido Trabalhista Brasileiro varguista – foi dissolvida, enquanto os
sindicatos oficiais sofriam intervenção governamental.
A ressurgência de um movimento trabalhista
organizado, expressa nas greves do ABC paulista da
década de 1970, colocava a possibilidade de uma reorganização do movimento trabalhista de forma livre
da tutela do Estado, projeto este expresso na criação
da CONCLAT, que viria a ser o embrião da CUT, fundada três anos após o surgimento do PT. Originalmente,
este novo movimento trabalhista buscava fazer política
exclusivamente na esfera sindical.
Foi oficialmente reconhecido como partido político pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral no dia
11 de fevereiro de 1982. A ficha de filiação número
um foi assinada por Apolonio de Carvalho, seguido
pelo crítico de arte Mário Pedrosa, pelo crítico literário
Antonio Candido e pelo historiador e jornalista Sérgio
Buarque de Hollanda.
Em janeiro de 2003 Lula chegou à Presidência da
República, cargo no qual permaneceu por oito anos,
até conseguir eleger sua sucessora – Dilma Rousseff,
que foi empossada em 2011.
A data está sendo comemorada um dia depois de
a Presidenta Dilma anunciar a inclusão de 2,5 milhões
de beneficiários do Bolsa Família, programa criado no
governo Lula. Para isso, o governo anunciou a elevação da renda doada para mais de R$ 70 por pessoa
das famílias agraciadas com a renda – o valor é considerado limite para a pobreza absoluta.
Lula e Dilma realizaram a etapa inicial de um processo de mudanças. Mas o país clama ainda por novos
avanços, que garantam a ampliação das ações sociais
conquistadas até aqui, como a ampliação das taxas de
investimentos, o fortalecimento da indústria nacional,
investimento em inovação e tecnologia, entre outros.
Parabéns, à Presidenta Dilma Rousseff, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos companheiros do Partido dos Trabalhadores, pelos 33 anos de
Fundação e 10 (dez) anos de Governo Democrático
e Popular.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 1/MPV 597–2012
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória n° 597, de 26 de dezembro de 2012, em
reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Waldemir Moka
Vice-Presidente: Deputado Mauro Benevides
Relator: Deputado Luiz Alberto
Relator Revisor: Senador Inácio Arruda
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual, Senador Waldemir Moka, Presidente.
Ofício nº 1/MPV 599–2012
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória n° 599, de 27 de dezembro de 2012, em
reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Eduardo Cunha
Vice-Presidente: Senador Romero Jucá
Relator: Senador Walter Pinheiro
Relator Revisor: Deputado Josias Gomes.
Respeitosamente, – Senador José Pimentel, Presidente Eventual, Deputado Eduardo Cunha, Presidente.
Ofício n° 1/MPV 600–2012
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória n° 600, de 28 de dezembro de 2012, em
reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Delcídio do Amaral
Vice-Presidente: Deputada Marina Santanna
Relator: Deputado Lúcio Vieira Lima
Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual, Senador Delcídio do Amaral,
Presidente.
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Ofício n° 1/MPV601-2012
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória n° 601, de 28 de dezembro de 2012, em
reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Paulo Ferreira
Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia
Relator: Senador Armando Monteiro
Relator Revisor: Deputado Alex Canziani
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual, Senadora Ana Amélia, Vice-Presidente.
Ofício n° 1/MPV 602–2012
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória n° 602, de 28 de dezembro de 2012, em
reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Valdir Raupp
Vice-Presidente: Deputado Lúcio Vieira Lima
Relator: Deputado Beto Faro
Relator Revisor: Senador Aníbal Diniz
Respeitosamente, -– Senador José Pimentel,
Presidente Eventual, Senador Valdir Raupp, Presidente.
Ofício n° 1/MPV 603–2013
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a instalação
da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n° 603, de 18 de janeiro de 2013, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Amauri Teixeira
Vice-Presidente: Senador Humberto Costa
Relator: Senador Lobão Filho
Relator Revisor: Deputado Alberto Filho.
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tado Glauber Braga, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
594, de 2012, conforme o Ofício nº 18, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. B nº 18/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Valter Pereira (PSB-MT), como suplente, da Medida
Provisória nº 594, de 2013, “era a Lei nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009, quanto à autorização para concessão
de subvenção econômica em operações de financiamento destinadas a aquisição e produção de bens de capital
e a inovação tecnológica; altera a Lei nº 11.529, de 22
de outubro de 2007, quanto à concessão de subvenção
econômica em operações destinadas a financiamentos a
diferentes setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de
25 de maio de 2011, quanto à concessão de subvenção
econômica em financiamentos destinados a beneficiários
localizados em Municípios atingidos por desastres naturais; e altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012,
que autoriza a concessão de subvenção econômica às
instituições financeiras oficiais federais nas operações
de crédito para investimentos no âmbito do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia – FDA e do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE.”, em substituição
ao Deputado Glauber Braga (PSB-RJ).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Ronaldo Caiado, em substituição ao Deputado Alexandre Leite, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
599, de 2012, conforme o Ofício nº 25, de 2013, da
Liderança do DEM na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente Eventual, Deputado Amauri Teixeira, Presidente.

Ofício nº 25-L-Democratas/13

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designou, como membro suplente,
o Deputado Valtenir Pereira em substituição ao Depu-

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que integrarei,
como membro titular, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 599/12, que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União

Brasília, 21 de fevereiro de 2013
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aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com
o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e
prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá
outras providências”, em substituição ao Deputado
Alexandre Leite.
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Deputado Esperidião
Amin, em substituição ao Deputado Arthur Lira,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 599, de 2012,
conforme o Ofício nº 21, de 2013, da Liderança
do PP na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Esperidião
Amin, em substituição ao Deputado Arthur Lira,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 589, de 2012,
conforme o Ofício nº 22, de 2013, da Liderança
do PP na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 21
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Esperidião
Amin (PP/SC) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 599, de 2012, em
substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designou:
– como membros titulares, os Deputados Josias
Gomes e Gabriel Guimarães, em substituição
aos Deputados José Guimarães e Janete Rocha Pietá; e, como membros suplentes, os Deputados Sibá Machado e Henrique Fontana, em
substituição aos Deputados Beto Faro e Valmir
Assunção, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
599, de 2012, conforme o Ofício nº 89, de 2013,
da Liderança do PT na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado José Guimarães, em substituição à Deputada Iriny Lopes,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012,
conforme o Ofício nº 91, de 2013, da Liderança
do PT na Câmara dos Deputados;
– como membro suplente, a Deputada Iriny Lopes,
em substituição ao Deputado Vanderlei Siraque,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012,
conforme o Ofício nº 92, de 2013, da Liderança
do PT na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Osmar Júnior, em substituição à Deputada Luciana Santos;
e como membro suplente, a Deputada Luciana
Santos, em substituição ao Deputado Osmar Júnior, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 599, de
2012, conforme o Ofício nº 24, de 2013, da Liderança do PC do B na Câmara dos Deputados;
– como membro suplente, o Deputado Valtenir
Pereira, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 595, de 2012, conforme o Ofício nº
23, de 2013, da Liderança do PSL, e Ofício nº
22, de 2013, da Liderança do PSB, na Câmara
dos Deputados;
Os ofícios foram encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 22
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Esperidião
Amin (PP/SC) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 589, de 2012, em
substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.

Of. nº 89/GAB-Lid/PT
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares os Deputados, Josias Gomes (PT/BA) e Gabriel Guimarães (PT/MG) e
como membros suplentes os Deputados Sibá Machado (PT/AC) e Henrique Fontana (PT/RS) na Comissão
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Mista destinada a analisar a MP nº 599/12 que, “Dispõe
Sobre a prestação de auxílio financeiro pela União Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes
da redução das alíquotas nas operações e prestações
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação – ICMS; institui o Fundo de
Desenvolvimento Regional e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. n° 91/GAB-Lid/PT
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o Deputado José Guimarães (PT/CE) como
titular em substituição a Deputada Iriny Lopes (PT/ES)
na Comissão Mista que vai analisar a MP nº 595/12
que “Dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela
União, de portos e instalações portuárias e sobre as
atividades desempenhadas pelos operadores portuários e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Dep. José Guimarães, PT/
CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. n° 92/GAB-Lid/PT
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar a Deputada Iriny Lopes (PT/ES) como suplente em substituição ao Deputado Vanderlei Siraque
(PT/SP) na Comissão Mista que vai analisar a MP nº
595/12 que, “Dispõe sobre a exploração direta e indireta da União, de portos e instalações portuárias e
sobre as atividades desempenhadas pelos operadores
Portuários, e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Ofício nº 24/13
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para compor Comissão Especial
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos Senhores Deputados Osmar Junior (PCdoB – PI), na condição de titular, e Luciana Santos (PCdoB-PE), como
suplente, respectivamente, para comporem a Comissão
Especial da Medida Provisória nº 599/2012, que dispõe
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes
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da redução das alíquotas nas operações e prestações
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, institui o fundo de
Desenvolvimento Regional e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputada Manuela D’Ávila,
Líder
Of. GAB.DDG nº 23/2013
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, solicito a gentileza de que
seja verificada a possibilidade de sessão da vaga de
suplente na comissão especial, que analisará a medida
provisória nª 595, que pertence ao Partido Social Liberal – PSL ao Deputado Valtenir Pereira do PSB – MT.
Certo de merecer sua atenção e compreensão,
agradeço antecipadamente ao tempo em que envio
minha estima.
Atenciosamente, – Deputado Dr. Grilo, PSL/MG.
Of. B/nº 22/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado Valtenir Pereira (PSB-MT) integrará, como suplente, em vaga
cedida pelo PSL a Comissão Especial Mista da Medida
Provisória n° 595, de 2012, que “Dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas
pelos operadores portuários, e dá outras providências.”
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designou:
– como membro titular, o Senador Francisco
Dornelles, em substituição ao Senador Casildo
Maldaner, e como membro suplente o Senador
Romero Jucá, em substituição ao Senador João
Alberto Souza, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme o Ofício nº 47,
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da
Maioria no Senado Federal;
– como membro titular, o Senador Francisco
Dornelles, em substituição ao Senador Pedro
Simon, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 594,
de 2012, conforme o Ofício nº 48, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal;
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– como membro suplente, o Senador Francisco
Dornelles, em substituição ao Senador Ciro Nogueira, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 599,
de 2012, conforme o Ofício nº 49, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal; e
– como membro titular, o Senador Lobão Filho,
em substituição ao Senador João Alberto Souza, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 603,
de 2013, conforme o Ofício nº 50, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no
Senado Federal.
Os ofícios foram encaminhados às Comissões Mistas para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
OF. GLPMDB nº 47/2013
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória n° 601, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Luiz Henrique
Francisco Dornelles
Pedro Simon
Paulo Davim

Suplentes
Vital do Rêgo
Romero Jucá
Clésio Andrade
Jader Barbalho
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria
OF. GLPMDB nº 48/2013
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória n° 594, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Sérgio Souza
Jarbas Vasconcelos
Francisco Dornelles
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Suplentes
Vital do Rêgo
Casildo Maldaner
Clésio Andrade
João Alberto Souza
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Ivo Cassol

Ciro Nogueira

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
OF. GLPMDB nº 49/2013
Brasília, 21 de Fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória n° 599, de 2012.
Titulares
Suplentes
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner
Eduardo Braga
Clésio Andrade
Vital do Rêgo
Valdir Raupp
Romero Jucá
Jarbas Vasconcelos
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria
OF. GLPMDB n° 50/2013
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória n° 603, de 2013.
Titulares
Suplentes
Eduardo Braga
Casildo Maldaner
Waldemir Moka
Clésio Andrade
Luiz Henrique
Vital do Rêgo
Lobão Filho
Ana Amélia
Kátia Abreu
Sérgio Petecão
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Deputado Severino
Ninho, em substituição ao Deputado Ribamar
Alves, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 589,
de 2012, conforme o Ofício nº 13, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
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– como membro titular, o Deputado Alexandre
Roso, em substituição ao Deputado Domingos
Neto, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 590,
de 2012, conforme o Ofício nº 14, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, a Deputada Luíza Erundina, em substituição ao Deputado Ribamar Alves,
e, como membro suplente, o Deputado Ariosto
Holanda, em substituição ao Deputado Glauber
Braga, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 586,
de 2012, conforme o Ofício nº 15, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados;
– como membro titular, a Deputada Janete Capiberibe, em substituição ao Deputado Ribamar
Alves, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 594,
de 2012, conforme o Ofício nº 16, de 2013, da
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Senador Vital do Rêgo,
em substituição ao Senador Eunício Oliveira, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 592, de 2012,
conforme o Ofício nº 52, de 2013, da Liderança
do PMDB no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
OF.B/013/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Severino Ninho (PSB-PE), como titular, da
Medida Provisória n° 589, de 2012, “Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos
às contribuições previdenciárias de responsabilidade
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, em
substituição ao Deputado Ribamar Alves (PSB-MA).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
OF.B/14/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Alexandre Roso (PSB-RS), como titular, da
Medida Provisória n° 590, de 2012, “Altera a Lei n°
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para ampliar a idade
limite de crianças e adolescentes que compõem as
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unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa
Família elegíveis ao recebimento do Benefício para
Superação da Extrema Pobreza, e dá outras providências”, em substituição ao Deputado Domingos
Neto (PSB-CE).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
OF.B/015/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Luíza Erundina (PSB-SP), como titular, e
Ariosto Holanda (PSB-CE), como suplente, da Medida
Provisória n° 586, de 2012, “Dispõe sobre o apoio técnico
e financeiro da União aos entes federados no âmbito do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e dá
outras providências”, em substituição aos já indicados.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
OF.B/016/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da
Deputada Janete Capiberibe (PSB-AP), como titular,
da Medida Provisória n° 594, de 2012, “era a Lei n°
12.096, de 24 de novembro de 2009, quanto à autorização para concessão de subvenção econômica em
operações de financiamento destinadas a aquisição e
produção de bens de capital e a inovação tecnológica;
altera a Lei n° 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto
à concessão de subvenção econômica em operações
destinadas a financiamentos a diferentes setores da
economia; altera a Lei n° 12.409, de 25 de maio de
2011, quanto à concessão de subvenção econômica
em financiamentos destinados a beneficiários localizados em Municípios atingidos por desastres naturais; e
altera a Lei n° 12.712, de 30 de agosto de 2012, que
autoriza a concessão de subvenção econômica às
instituições financeiras oficiais federais nas operações
de crédito para investimentos no âmbito do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia – FDA e do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE.”, em substituição ao Deputado Ribamar Alves (PSB-MA).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB
OF. GLPMDB n° 052/2013
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
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dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória n° 592, de 2012.
Titulares
Francisco Dornelles
Waldemir Moka
Sérgio Souza
Eduardo Braga
Vital do Rêgo

Suplentes
Clésio Andrade
Lobão Filho
Romero Jucá
Ricardo Ferraço
Ana Amélia

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de
solicitar a V. Exa que me incluísse como orador, falando
pela Liderança do PTB, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está sendo incluído o Senador Fernando Collor
pela Liderança do PTB.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exa me inscrevesse para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Inscrevo, também, a Senadora Ana Amélia, para
uma comunicação inadiável. Primeira inscrita.
Pois não, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a V. Exa que colocasse hoje para votação, antes
da Ordem do Dia, o Requerimento nº 31, de minha autoria, que inclusive consta hoje da pauta de votações.
É o Requerimento nº 31, de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou consultar a assessoria da Mesa e já, já lhe
dou um posicionamento.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Eu agradeço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como orador inscrito, o Senador Sodré Santoro, do nosso Estado de Roraima, Estado vizinho, da
Amazônia.
Eu queria cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado.
Senador Sodré Santoro, V. Exa dispõe do tempo
regimental de 10 minutos.
O SR. SODRÉ SANTORO (PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Senador Jorge Viana, Sras Senadoras, Srs.
Senadores, a mídia brasileira divulgou, recentemente,
os tristes e deploráveis resultados do Mapa da Violência 2012 – Crianças e Adolescentes do Brasli.
O levantamento, coordenado pelo pesquisador
Júlio Jacobo Waiselfisz, da Faculdade Latinoamericana
de Ciências Sociais, revelou dados assustadores da
violência que vitima a juventude brasileira, uma verdadeira “epidemia de homicídios”, como bem qualificou
o jornal O Globo em recente edição.
Considerada a faixa de zero a dezenove anos, a
taxa de homicídios, que era de 3,1 para cada100 mil
pessoas, subiu para 7,7 em 1990; para 11,9 no ano
2000; e para 13,8 em 2010. Esses números, Sr. Presidente, deixam nosso País com a quarta pior colocação,
em termos de segurança, entre 91 países pesquisados.
Mesmo se considerarmos o conjunto da população,
essa taxa continua vergonhosa – nada menos que 27
homicídios por ano para cada 100 mil pessoas.
O jornal Folha de S.Paulo, reportando igualmente
os resultados do levantamento, informa que o número
de jovens assassinados chamou a atenção do pesquisador: em 1980, as mortes de jovens representavam
11% do total de homicídios; em 2010, 43%. Trata-se de
um dado estarrecedor, que traz insegurança e medo
para as famílias e incerteza para todos os que se preocupam com o futuro da nossa juventude.
A violência entre os jovens, entretanto, vai além
dos homicídios. O estudo de Julio Jacobo Waiselfisz
analisou também as mortes por outros fatores externos. Além dos assassinatos, com 43%, o levantamento revelou que 27,2% dos óbitos na faixa até 19 anos
ocorrem em acidentes de carros e motos e 19,7%, em
outros tipos de acidente.
Curiosamente, Sr. Presidente, os Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, que concentravam as mais elevadas taxas de homicídios décadas atrás, registraram
menores índices no último levantamento.
Em 2000, de acordo com Waiselfisz, o Rio ocupava o topo do ranking nacional, com 25,8 assassinatos, por ano, para cada 100 mil habitantes de até 19
anos; em 2010, essa taxa caiu para 17,2 assassinatos.
Os especialistas, assinala o jornal O Globo, não
têm um consenso sobre as causas desse declínio, mas
citam, entre os possíveis fatores, “a implementação de
novas estratégias de combate à criminalidade”, incluindo a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora
e o aumento dos investimentos sociais.
Em São Paulo, a tendência de queda nos homicídios de crianças e adolescentes vem se registrando
há uma década. Para os especialistas, há uma combinação de fatores, como os investimentos na estrutura
policial e a expansão das redes de proteção à crian-
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ça e ao adolescente. “Grande parte dos homicídios
ocorre no círculo familiar, onde as crianças são o lado
mais vulnerável”, comenta Mário Vendrell, gerente de
projetos do Instituto São Paulo Contra a Violência,
acrescentando:
Eu destacaria como uma ação importante uma
melhor organização das redes de proteção à
criança e ao adolescente, como conselhos
tutelares e assistência social. Eles ajudam a
detectar situações de risco e acabam funcionando preventivamente.
Na contramão dessa tendência, a violência aumentou sua concentração nas capitais do Nordeste
e no interior em geral. A Folha de S.Paulo, na edição
já mencionada, informa que os Estados onde houve
maior aumento de assassinatos nessa faixa etária foram: Alagoas, com 34,8 homicídios para 100 mil jovens;
Espírito Santo, com 33,8; e Bahia, com 23,8. Waiselfisz destaca nos últimos resultados um fenômeno de
interiorização dos homicídios:
Antes, a maior parte dos crimes acontecia
nos grandes centros. Agora, com a melhor
distribuição de renda, houve uma migração
da população e os governos não conseguiram
implantar políticas públicas para acompanhar
essa mudança.
O levantamento coordenado por Waiselfisz traz
outros dados preocupantes, como o aumento da violência contra a mulher, além de um triste, vergonhoso
e lamentável componente étnico: de cada três vítimas
de homicídio, no Brasil, duas são negras.
O Mapa da Violência, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, propõe uma grave reflexão e requer uma ação
decisiva para pôr fim a essa verdadeira carnificina que
vem ocorrendo em todo o território nacional. Os números demonstram a ineficiência das políticas públicas
de prevenção à violência e combate à criminalidade,
mas demonstram, também, os desajustes familiares,
a falta ou a inversão de valores, os conflitos sociais,
o poder do narcotráfico e o avanço das drogas, especialmente o crack.
Em Roraima a situação não é diferente. Além
dos usuários de drogas que praticam delitos para financiar o vício, a violência também está associada à
formação de “gangues”, denominadas de “galeras” em
nosso Estado.
Há mais de 15 anos, quando candidato a Deputado Federal, denunciei o perigo da proliferação das
gangues, a exemplo do que já ocorria em São Paulo
e nas demais grandes cidades do país, e alertei as
autoridades para a grave situação.

263

Fevereiro de 2013

Na semana passada, o editorial “parabólica” do
Jornal Folha de Boa Vista, denunciava a situação fora
de controle da violência praticada por jovens na capital
roraimense. Segundo o Jornal, “membros de galeras
se enfrentam em via pública e à noite eles impõem o
terror”.
Ainda no mesmo matutino, há informação sobre a
prisão em Caracaraí, cidade interiorana do Estado, de
membros de gangues, que aterrorizavam os moradores de bairros mais afastados do Centro do Município.
Ressalte-se que a proliferação da violência por
intermédio dessas gangues também está associada
ao aumento do uso de drogas, notadamente o crack.
O crescente uso das drogas, lícitas ou ilícitas,
é tão avassalador que motivou a criação, nesta Casa
Legislativa, de uma subcomissão para analisar as políticas sociais para dependentes do álcool, do crack e
de outras substâncias.
Nos debates promovidos pela subcomissão ficou
comprovada a insuficiência da rede pública para tratamento de dependentes químicos. Os debates também permitiram concluir que a simples repressão ao
uso de drogas, além de custar caro aos contribuintes,
discrimina os dependentes e realimenta a violência do
tráfico. O uso do crack é a prática que mais preocupa no momento, pois se trata de uma droga de baixo
custo, e portanto de fácil acesso, e de elevada letalidade. A Organização das Nações Unidas estimou,
em 2009, que o mercado do crack movimentava nada
menos que US$100 bilhões anuais em todo o mundo.
No Brasil, os dados são imprecisos, mas a Associação Médica do Rio Grande do Sul calcula que haja 2
milhões e 300 mil usuários dessa droga de alto poder
viciante e destrutivo.
A prevenção e o combate à criminalidade exigem também uma completa reformulação do nosso
sistema penitenciário, que não consegue promover a
ressocialização dos infratores. Ao mesmo tempo que
presos de alta periculosidade conseguem privilégios
e comandam organizações criminosas de dentro das
cadeias, aqueles detentos primários, que poderiam ser
recuperados, convivem com a violência interna, com
a imundície e com doenças transmissíveis. É desnecessário dizer que esses detentos, em sua maioria,
passam a representar perigo ainda maior para a sociedade quando deixam a cadeia.
O Mapa da Violência, elaborado pela equipe do
sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz, oferece um oportuno diagnóstico da delinquência e da criminalidade
em nosso País, com ênfase na nossa juventude. O
Brasil, Sr. Presidente, tem-se tornado um país a cada
ano mais violento, contrariando o tradicional conceito de que o brasileiro é cordial, solidário e afável. O
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Mapa da Violência é, mais do que um levantamento,
uma denúncia da realidade social; é também uma advertência para que todos façamos da prevenção e do
combate à violência uma efetiva prioridade, sob pena
de comprometermos o futuro das nossas crianças e
dos nossos jovens.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Sodré Santoro,
pelo pronunciamento.
Sigo com a lista de oradores, e convido para fazer uso da palavra o Senador Fernando Collor, pela
Liderança do PTB. Em seguida, como orador inscrito,
o Senador Ruben Figueiró e, logo em seguida, para
uma comunicação inadiável, a Senadora Ana Amélia.
Sr. Senador Fernando Collor, V. Exa dispõe do
tempo regimental de cinco minutos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obriSr. Presidente desta sessão, Segado a V. Exa, Exmº ��������������������������������
nador Jorge Viana, Sras e Srs. Senadores.
É����������������������������������������������
com grata satisfação, Sr. Presidente, que venho comunicar a criação da Cooperativa de Crédito do
Agreste Alagoano, prevista para ocorrer nos próximos
90 dias. A autorização para a fundação da entidade
se deu no final do último mês de janeiro pelo Banco
Central do Brasil, por meio do seu Sistema Financeiro
e Controle de Operações do Crédito Rural. Desde já,
parabenizo e agradeço a direção do Banco Central por
essa importante decisão que beneficiará sobremaneira
o Agreste de meu Estado, Alagoas.
A cooperativa de crédito, com sede em Arapiraca, a segunda maior cidade alagoana, já conta com
120 associados entre pessoas físicas e jurídicas. Exatamente hoje, dia 21, estão sendo escolhidos em solenidade o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal da
entidade. A partir de agora, a cooperativa funcionará
como uma instituição financeira oficialmente autorizada pelo Banco Central. Assim, poderá oferecer aos
associados, a um custo inferior, os mesmos produtos
e serviços prestados pela rede bancária normal, como,
por exemplo, o fornecimento de empréstimos e créditos
aos empresários e produtores do Agreste. Além dos
associados, funcionários da cooperativa e seus familiares, as entidades de classe e as organizações sem
fins lucrativos poderão também fazer uso de contas
correntes, cartão de débito, microcréditos, seguros e
consórcios em geral.
Vale lembrar, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, que Alagoas é um Estado carente de maiores
recursos próprios e por isso altamente dependente
dos investimentos da União. Somam-se a isso a inércia, a verdadeira paralisia típica do atual Governador
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do Estado, e a completa ausência de investimentos do
Tesouro estadual no fomento aos pequenos empreendedores. Daí ser tão importante iniciativas como a
formação de cooperativas de crédito, principalmente
porque elas funcionam como uma espécie de braço
financeiro alternativo, inclusive com a diminuição de
impostos e redução de juros aos seus associados.
A nova entidade financeira apresenta-se também
como uma opção para suprir a necessidade de geração
de novas oportunidades de negócios e empregos para
a juventude de Alagoas. Além disso, é de se ressaltar
a importância do modelo de cooperativas como essa
de Arapiraca, como forma de interiorizar o desenvolvimento da economia do Estado e fortalecer o setor
de microempresas do Agreste alagoano. Nesse ponto,
cabe lembrar que as micro e pequenas empresas não
só diversificam a economia como também promovem
a desconcentração da produção. Ademais, como é
sabido, trata-se do segmento de nossa economia que
mais gera empregos no País.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há como deixar de enaltecer a iniciativa dos
empresários locais do Agreste alagoano e do Sindicato
do Comércio Varejista de Arapiraca, o Sindilojas, pela
criação da cooperativa de crédito. Do mesmo modo,
deve-se elevar a aprovação desse imprescindível projeto por parte do Banco Central do Brasil, a cuja diretoria, mais uma vez, agradeço pela decisão em nome
do Estado de Alagoas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Fernando Collor,
pelo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Ruben Figueiró, contemporâneo do
meu pai. Não sei se o meu pai está assistindo à TV Senado neste momento, mas foram colegas Deputados.
É um prazer tê-lo aqui como Senador da República,
representando o Mato Grosso do Sul.
Com a palavra o Senador Ruben Figueiró, pelo
tempo regimental de dez minutos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, permita-me
que eu preste aqui uma homenagem ao seu ilustre
pai, Sr. Presidente, que foi meu colega na Câmara dos
Deputados durante algumas Legislaturas. Pessoa que
estimo muito, sobretudo pelo espírito público que ele
sempre representou naquela Casa, ilustrando a Bancada do seu Estado, o Estado do Acre.
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Sr. Presidente, eu pretendo no curso da meu mandato, nesta Casa, trazer a V. Exªs alguns problemas que
afligem a comunidade do meu Estado. Agora mesmo,
estou regressando de uma viagem a Mato Grosso do
Sul, mantendo contato com a população, conversando
com cidadãos de minha cidade, Campo Grande, trabalhadores, donas de casa, pequenos empresários. Pude
constatar uma apreensão crescente com o problema
da condução da política econômica do País.
A despeito de nossa Presidente Dilma Rousseff,
a quem rendo as minhas homenagens e meu respeito,
gozar de grande popularidade, no comando da área
econômica, tem se mostrado um tanto frágil no tocante aos rumos que pretende dar à economia, principalmente no que se refere ao problema do crescimento
inflacionário, que provoca impacto direto no aumento
do custo de vida.
Notem, Srªs e Srs. Senadores, que estamos vivendo um momento inusitado. O índice inflacionário
acumulado nos últimos 12 meses é de 6,15%, ultrapassou a meta estabelecida pelo próprio Governo, que
deveria ser de, no máximo, 4,5%, aproximando-se do
limite formulado pelo Banco Central de 6,5%.
Não bastasse isso, verificamos que a produção
brasileira vem se estagnando, criando uma combinação nada agradável de aumento dos preços e queda
produtiva. Acredito que esses dois fatores sejam suficientes para acender a luz amarela para os tempos
que advirão.
O quadro preocupa porque se percebe que não
se trata de um episódio circunstancial. O IBGE registrou em janeiro inflação superior à de 2003, que foi de
0,86%. Reparem que, da cesta de índices de que resulta o cálculo inflacionário, 75% dos itens mostraram
elevação muito acima das expectativas. Ou seja, esse
não pode ser um problema localizado, mas um fenômeno que se dissemina por toda a economia.
Quero destacar, permitam V. Exªs, o discurso feito
ontem aqui na tribuna desta Casa pelo ilustre Senador
Aécio Neves. Ele acertou em cheio quando disse que:
A incapacidade de gestão se adensou, as dificuldades aumentaram e o Brasil parou. Os
pilares da economia estão em rápida deterioração, colocando em risco conquistas que a
sociedade brasileira logrou anos para alcançar,
como a estabilidade da moeda.
Quero aproveitar para destacar que ninguém aqui
torce contra o País. Mas estamos vendo certa leniência com problemas fulcrais, que poderá comprometer
o nosso futuro de maneira inabalável. Acho temeroso
o desacerto feito no fim do ano que passou para acochambrar as contas públicas, com a finalidade de ajus-
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tar nosso superavit primário dentro dos patamares propostos pelos conceitos de uma economia sustentável.
O resultado neste campo foi desastroso, porque
isso nos leva à perda de credibilidade interna e externa, a exemplo do que vem ocorrendo atualmente com
a Argentina, cujos dados oficiais são considerados
uma quimera, prejudicando os investimentos e a base
econômica do País.
Outro ponto que merece nossa atenção é a inflação de alimentos. No ano passado, o índice de correção
atingiu cerca de 10%. Este ano, a tendência continua
a ser de alta, podendo superar todas as expectativas.
Vou dar um exemplo que verifiquei pessoalmente,
in loco, no último fim de semana em Campo Grande:
enquanto a inflação registrada pelo IBGE em todo o
País foi de 0,86%, como disse anteriormente, o instituto
de pesquisa da Universidade Anhanguera-Uniderp (Nepes), na capital de nosso Estado, ela chegou a 1,38%.
Vários itens essenciais da cesta de alimentos
tiveram alta acima de 35%, tais como leguminosas,
frutas, carne bovina e de frango. Ou seja: não podemos aceitar passivamente que os preços subam estratosfericamente desse jeito, enquanto a renda do
trabalhador sofra reduções expressivas e o obrigue a
buscar crédito no mercado a juros elevados, nada obstante o que proclama o governo, o que tem causado
um aumento da inadimplência.
Sabemos que o quadro é complexo. Economistas
de várias tendências vêm discutindo pela imprensa os
rumos do processo econômico nacional. Entre os otimistas e pessimistas fica evidente que existem alguns
consensos que precisam servir de alerta ao Governo:
maior determinação em implementar os programas de
investimentos público-privados; maiores cuidados com
o manejo da política cambial; estabelecer critérios menos ideológicos na definição das políticas dos setores
estratégicos, tanto na indústria quanto no comércio, no
agronegócio, na segurança – repito, na segurança –
do meio rural para evitar conflitos; maior eficiência no
gerenciamento das áreas cruciais, como segurança
pública, saúde e educação.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, dentro desse
ambiente, que merece atenção redobrada, os jornais
vêm noticiando com grave insistência praticamente todos os dias: o emprego na indústria recuou 1,4% em
2012; os salários tiveram uma queda de 2,3%; o mercado de valores, termômetro que mede os humores
dos investidores, está confuso diante da desorientação
das autoridades de nossas finanças públicas.
Por outro lado, a dívida da Petrobras, alertada com
franqueza pela sua presidente Graça Foster, numa atitude inabitual quando se analisa o histórico de seus antecessores, que, para agradar a presidência da República,
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atendiam tantas vezes absurdos pedidos de socorro ao
caixa do governo, deixa evidente que a empresa vive
no limite da irresponsabilidade, pois no ano passado
amargou uma redução de 36% de sua lucratividade e
não consegue encontrar um eixo para equacionar preços de mercado de seus produtos e serviços e taxas
de investimento necessários para garantir rentabilidade
adequada para investimentos imprescindíveis.
Neste aspecto, o que está se desenhando para o
futuro é o seguinte: enquanto o Governo anuncia aos
quatro ventos a queda na tarifa de energia elétrica, os
consumidores começam a sentir no bolso a alta da gasolina, que incidirá sobre os demais preços da economia,
anulando a bondade com uma série de outras maldades.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– No fim, na ponta do lápis, os preços gerais ficarão
mais elevados, embora o Governo tente convencer a
sociedade de que deu um grande passo com a queda
no valor das tarifas de eletricidade.
Ora, senhores, isso a meu ver não é sério. Isso não
tem consistência. A política macroecômica não pode
viver ao sabor de medidas imediatistas, com vistas a
agradar no curto prazo e prejudicar o País ao longo
do tempo. Muitas vezes medidas amargas se revelam
a salvação da lavoura no longo prazo.
Sr. Presidente, teria mais algumas considerações
a fazer. Entretanto, dentro do limite do meu prazo regimental, eu digo apenas a V. Exª que trato de outras
considerações a respeito da situação econômica por
que passamos ao meu alvedrio.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Para finalizar, Sr. Presidente, não podemos ultrapassar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, sob pena de ficarmos amarrados a déficits que
resultarão em queda de investimento, aumento da taxa
de juros e impactos danosos aos índices de inflação.
Fica aqui a nossa preocupação: precisamos de
mais realismo, como se evidencia na troca de farpas
entre o presidente do Banco Central e do Ministro da
Fazenda. A equipe econômica não pode continuar
vendendo otimismo como se todos não estivessem
percebendo as dificuldades crescentes que podem
mudar as expectativas positivas do nosso povo. Precisamos ter realismo.
Finalizo, Sr. Presidente.
A população começa a ficar incomodada. Muitos
estão confiantes, mas percebemos que essa confiança
está sendo drenada, pouco a pouco, diante...
(Interrupção de som.)
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ... números...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ...e das contradições existentes dentro da equipe
econômica.
Pelo que senti dessa minha passagem pelo meu
Estado, eco do que acontece pelo nosso imenso País,
há um temporal no horizonte.
Muito grato a V. Exª pela oportunidade de me
dirigir ao povo da minha terra e, sobretudo, aos meus
ilustres pares desta Casa.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inácio Arruda.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Inácio Arruda deixa cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V.Exª, Senador Ruben Figueiró,
pelo pronunciamento e convido para fazer o uso da
palavra a Senador Ana Amélia, para uma comunicação inadiável.
Em seguida, como orador inscrito, Senador João
Capiberibe.
Senadora Ana Amélia, que tão bem representa
o Rio Grande e o nosso País, V.Exª dispõe de cinco
minutos, tempo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Obrigada, Presidente Jorge Viana.
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aplicados
servidores desta Casa.
Lamentavelmente, Senador Jorge Viana, caro
Senador do Acre, tenho abordado com preocupação a questão da segurança a partir da tragédia que
aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria,
em que um sinalizador, que, na verdade, é um fogo
de artifício, usado naquela boate, na madrugada fatídica de 27 de fevereiro, acabou anulando o sonho de
quase 240 jovens, e um outro sinalizador acabou, num
jogo de futebol, sendo usado e matando um menino
de 14 anos, torcedor apaixonado por futebol, como a
maioria dos brasileiros. Ele morreu na noite de ontem,
depois de ser atingido por este sinalizador que é um
fogo de artifício.
Então, à família do Kevin Douglas Beltrán Espada,
a vítima que estava no estádio de Oruro, no altiplano
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boliviano, o nosso pesar. A vida para esse menino terminou, e a dor dos pais e dos familiares será eterna.
Desta vez o cenário da morte não foi uma boate,
como a de Santa Maria, no nosso Rio Grande do Sul. A
tragédia ocorreu num estádio de futebol a céu aberto,
a uma altitude de 3.700 metros, que é a cidade mineira
de Oruro, no interior da Bolívia, que está a 230 quilômetros da capital, La Paz, que tive a oportunidade de
conhecer exatamente no dia 1º de janeiro deste ano,
numa recente viagem que eu fiz pela América Latina,
começando pelo Acre, do nosso Senador Jorge Viana.
Em plena Copa Libertadores da América, o mais
importante torneio de futebol do continente – ontem
a disputa foi entre o Corinthians, de São Paulo, e San
José, da Bolívia –, vimos a repetição de episódios
trágicos envolvendo o perigoso uso de sinalizadores
e fogos de artifício, que são proibidos em estádios de
futebol. São situações que deveriam resultar apenas
em diversão e confraternização, como nos grandes
eventos e nas grandes disputas esportivas, cujo resultado deveria ser uma saudável e alegre comemoração.
O técnico do time brasileiro, o gaúcho Tite, de
Caxias do Sul, que é o treinador do Corinthians, disse
textualmente: “Prefiro trocar o título mundial do Corinthians pela vida desse menino”. Emocionado, ele disse:
“O esporte tem um outro sentido, não é o da violência”,
Senador Capiberibe. “Não se vence a qualquer custo!”
Não se vence no esporte com violência de torcidas.
O gerente de futebol corintiano Edu Gaspar também chorou na Bolívia ao falar da morte do jovem Kevin.
Realmente, os ganhos, por maiores que sejam, não
podem superar as responsabilidades dos indivíduos
nem do poder público quanto à defesa da vida e do
bem-estar social. Essa atitude deve prevalecer, sobretudo entre autoridades públicas e também privadas.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Neste
ano, teremos desafios importantes relacionados aos
grandes eventos esportivos: entre 15 e 30 de junho,
o Brasil sediará a Copa das Confederações; entre 23
e 28 de julho, sediaremos a Jornada Mundial da Juventude, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2014, será
a vez da Copa do Mundo de Futebol e, em 2016, as
Olimpíadas do Rio de Janeiro. A pergunta que faço,
Srªs e Srs. Senadores: estaremos nós preparados para
evitar tragédias e garantir segurança à população que
participar desses grandes eventos, especialmente os
esportivos, nos quais existe a paixão do torcedor e das
torcidas organizadas?
Já estou terminando, Senador Jorge Viana.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Já ampliei um pouquinho, para que V. Exª possa,
com a calma devida, concluir sua manifestação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Presidente. Penso que essa é uma questão
de interesse público.
O poder público, as autoridades e os organizadores desses grandes eventos esportivos estarão preparados adequadamente para evitar novas tragédias?
E os torcedores e seus líderes das chamadas torcidas
organizadas estarão conscientes do seu papel social
para a defesa da vida dos seus torcedores, mas, sobretudo, do respeito aos torcedores adversários?
Essa é a questão que fica. As torcidas organizadas são, sem dúvida, importantes referências para
todos os torcedores. Em vez de fomentar a violência
e o embate, que colocam em risco a vida de inocentes, muitas vezes, por causa de um pequeno número
de irresponsáveis, esses grupos deveriam incentivar,
ao contrário, os torcedores, a festa saudável e bonita
nos estádios...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...com
as famosas olas, a música, a ordem, a alegria, o entusiasmo e a gritaria que motiva os seus atletas a transformar o futebol num verdadeiro espetáculo.
Portanto, este é um assunto que me preocupa,
Srªs e Srs. Senadores. Por isso peço muita atenção
vigilante desta Casa para estas questões importantes:
segurança e vida.
Ontem, este plenário, aliás, aprovou um requerimento de minha autoria e também dos Senadores
Paulo Paim e Pedro Simon, em defesa da segurança.
É a criação de uma comissão temporária interna do
Senado para, em dois meses, concluir um estudo detalhado sobre a legislação para a prevenção e evacuação em casos de incêndio.
Precisamos da construção de normas de prevenção e combate a incêndios em todo o Brasil que reduzam, drasticamente, as chances de novas tragédias. O
uso de fogos de artifício e de objetos pirotécnicos em
grandes eventos, seja em estabelecimentos fechados
ou abertos, também deverá ser aprofundado. Talvez
seja o caso de proibição total. É uma ação importante
que ganhará peso e eficácia se toda a sociedade e o
poder público, seja o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário, se empenharem.
O incêndio no Ministério dos Transportes, aqui
na Explanada dos Ministérios, mostra como estamos
despreparados para isso. E esta Casa precisa cumprir
com o seu dever.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Cumprimento a Senadora Ana Amélia pelo
pronunciamento.
Eu gostaria, então, de chamar, como orador inscrito, para fazer uso da palavra o Senador João Alberto Capiberibe, Senador pelo Estado do Amapá, meu
vizinho de rio.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana, Sr. Senador Pedro
Taques, Senadores e Senadoras, telespectadores da
TV Senador, ouvintes da Rádio Senado, subo à tribuna nesta tarde para prestar uma homenagem a um
homem público brasileiro, que certamente muitos de
nós conhecemos, conheceram ou conviveram com ele
aqui nesta Casa, porque foi Senador.
Senador Almir Gabriel, que também foi Governador do Pará, Prefeito. Foi candidato a Vice-Presidente
da República na vaga de Mário Covas, em 1989. Ele
teve uma vida política atuante, mas, em minha homenagem a Almir Gabriel, não vou falar da vida pública,
que é de todos conhecida. Eu quero falar das atividades do Almir Gabriel insubmisso, rebelde, nos anos
da ditadura militar.
Almir foi apoio da Ação de Libertação Nacional.
Ajudou a organização em Belém do Pará. Na época,
ele era médico cardiologista e provedor de medicamentos, alguns desses medicamentos transportados para
o que deveria ser área de guerrilha, na região do Bico
do Papagaio, entre, naquela época, Pará, Maranhão
e Goiás, hoje Tocantins. Almir teve uma participação
porque resistiu, ajudou a resistir e a lutar para que pudéssemos nos livrar da ditadura militar.
Além disso, eu, particularmente, tenho um pleito
de gratidão com o cardiologista, com o médico e com
o militante clandestino de então, Dr. Almir Gabriel. Ele
teve um papel decisivo, Senador Jorge Viana. No momento em que eu estava preso, ele foi fundamental
para o sucesso da minha fuga da prisão.
Almir fazia parte dessa rede de apoio da Ação
de Libertação Nacional e Janete, minha companheira, depois de deixar a prisão, o procurou e reatou os
laços, para que pudéssemos pensar em uma saída
da prisão. E ele foi muito importante, Senador Pedro
Taques, porque em certo momento fui transferido para
um hospital, e ele, então, juntamente com outro médico
que também já partiu para outra dimensão – aliás, partiu muito jovem, Manoel Conceição –, montaram uma
rede de assistência aos meus carcereiros. De tal forma
que foram relaxando a vigilância e permitindo que eu
pudesse, inclusive, sair com os meus carcereiros para
fazer uma visita noturna a minha casa.
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Além dessa rede atendimento montada por Almir,
ele também fez uma coleta de recurso para permitir
a nossa fuga da prisão, que terminou sendo bem-sucedida. Eu falo isso hoje porque essa é uma história
que raras pessoas conhecem – até mesmo a família
de Almir Gabriel.
Lembro que, em 1994, Almir foi eleito Governador
do Pará e eu, Governador do Amapá. Em uma dessas
viagens a Brasília, peguei uma carona no jato com ele
e vínhamos relembrando os Anos de Chumbo, os anos
da repressão e falando da atividade de cada um, relembrando a vida na penitenciária. Ele falava de suas
atividades e a sua esposa de então, em determinado momento, ouvindo aquela história, teve uma crise
nervosa, começou a chorar. Ali é que eu tive conhecimento do que Almir nunca tinha relatado a ninguém.
Nem mesmo as pessoas mais próximas dele tinham
conhecimento do envolvimento de Almir Gabriel.
A gente sabe as razões disso. Na luta clandestina,
não havia como comentar com ninguém a participação
porque o risco de vida era muito grande. Mesmo depois de muitos anos de termos vencido a ditadura, já
estávamos em plena democracia, ele continuou escondendo, omitindo qualquer participação na resistência à
ditadura militar e na resistência armada, porque a Ação
de Libertação Nacional era uma ação que resistiu de
arma na mão à ditadura. Não havia como ter qualquer
tipo de participação política a não ser o confronto pela
via armada. O Almir teve essa participação decisiva.
E, neste momento em que ele parte para uma
outra dimensão, eu queria prestar esta homenagem,
reconhecendo a sua participação decisiva na luta pela
redemocratização e também trazendo ao público uma
história que é muito pouco conhecida. Almir pertenceu
a um partido completamente diferente. Nós sempre fomos oposição. O mais interessante é que a vida toda.
Almir era do PSDB, e eu sempre fui do PSB, e tivemos
posições diferentes. No entanto, nós temos esse laço
profundo de amizade, de companheirismo e de identidade na luta pela redemocratização do País.
Almir Gabriel, presente agora e sempre!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento o Senador João Capiberibe pela fala
e por essa homenagem que presta à memória do ex-Senador, ex-Governador, grande médico Almir Gabriel.
O Senado, inclusive, teve o Senador Flexa Ribeiro nos representando a todos nos funerais desse
ilustre brasileiro.
Sigo com a lista de inscritos.
Para falar pela Liderança do PC do B, Senador
Inácio Arruda.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estive ontem, Presidente,
Senador Jorge Viana, na cidade de São Paulo, para
acompanhar um ato comemorativo dos dez anos de
governo democrático e popular, tendo à frente o Partido
dos Trabalhadores, numa aliança com o meu partido,
o Partido Comunista do Brasil, com o Partido Socialista Brasileiro, com o Partido Democrático Trabalhista, com o PMDB, com o PR, com o PRB, que estava
ali presente. Várias outras legendas participam desse
arco de aliança. Algumas participaram e já deixaram.
Considerei muito importante a comemoração.
Uma década é um tempo curtíssimo do ponto de vista histórico, mas demonstrou, nesse curto espaço de
tempo, o quanto se pode fazer se tivermos orientação política, determinação e firmeza na condução do
propósito.
Qual era a máxima que Lula pôs à frente, especialmente à frente desse projeto – um operário, um
torneiro mecânico, retirante nordestino? A de que não
poderia existir democracia, liberdade, se nós não pudéssemos oferecer ao nosso povo, aos nossos filhos,
um país onde eles pudessem viver dignamente. E estabeleceu uma regra simples, como foi toda a sua vida:
garantir que todos brasileiros tivessem direito ao café
da manhã, ao almoço e a ter direito a um jantar. Se
conseguisse essas três coisas, ele já se considerava
realizado do ponto de vista de governo.
E tenho assim a impressão de que recebendo o
País em grandes dificuldades – e todos aqui acompanharam como o País foi entregue ao Presidente Lula,
um país economicamente quebrado, de joelhos perante
o Fundo Monetário Internacional, numa situação delicadíssima nas suas finanças, grandes dificuldades,
depois de ter vendido parte significativa do seu patrimônio, das empresas estatais brasileiras, vendidas a
estrangeiros e financiadas pelo próprio BNDES, quer
dizer, uma coisa super estranha e vergonhosa, mas
que existiu –, depois de receber o País dessa maneira, Lula começa a governar com essa aliança e tira o
País do fundo do poço. Livra-se desse endividamento
acachapante com credores internacionais, que levava
o País a ficar, vergonhosamente, de joelhos perante o
Fundo Monetário Internacional. Livra-se dessa tragédia.
Hoje, nós somos credores do Fundo Monetário
Internacional. Hoje, nós articulamos a política internacional. Hoje, o País é respeitado. Hoje, somos convidados a fazer parte do cenário internacional como protagonista, e não como coadjuvante. Aqui articulamos e
fortalecemos a estrutura do Mercosul, da Unasul, da
Celac, dirigida neste momento por Cuba. É uma situ-
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ação nova, do ponto de vista interno, os avanços que
nós conquistamos. A alimentação foi garantida ao povo.
Mas se busca fazer mais; busca-se melhorar a
infraestrutura, retomar o parque naval brasileiro, que
foi liquidado. Não se construía navio no Brasil e se dizia que não havia mais tecnologia. Coisas absurdas
desse ponto de vista.
Hoje, a Petrobras constrói navios no Brasil, constrói plataformas, constrói sondas. Então, os avanços
são significativos, extremamente significativos. Exige
que voltemos, seguidamente, a esta tribuna para demonstrar os êxitos alcançados. Não só para demonstrar os êxitos alcançados nestes últimos dez anos de
Lula e dois anos de Dilma, mas para mostrar os caminhos novos que essa vereda – que foi aberta por Lula
– pode permitir ao País alcançar. É para isso que nós
somos chamados, não só o Executivo, mas também o
Legislativo. Qual o nosso papel no passo seguinte que
o País tem que oferecer na educação, na saúde, na
infraestrutura? Não pode, por exemplo, sobrar grãos
no Centro-Oeste e faltar no Nordeste. É o problema
dos gargalos da infraestrutura que ainda teimam em
existir no nosso País. Não pode o País conviver com
remessas bilionárias para o exterior, como temos assistido, sem que a gente resolva antes esses gargalos
que permanecem em áreas significativas, inclusive na
área da produção científica e tecnológica. “Digo que
temos muito que comemorar”, afirmou o Presidente do
meu Partido, Renato Rabelo, ontem, no ato, em São
Paulo. É verdade: temos muito que comemorar. O governo de Lula foi um governo exitoso e o Governo de
Dilma dá passos significativos. Temos muito que comemorar, mas temos muito, muito que fazer. Há muita
coisa para fazer e é preciso manter unido esse arco
de alianças que permitiu que chegássemos até aqui.
Sr. Presidente, considero essa iniciativa da comemoração algo positivo para demonstrar o que foi
essa década, o significado dessa década, sobretudo
para abrir os novos horizontes para o nosso País. E
nós temos força, energia, capacidade e gente boa no
País para produzir o novo passo que o nosso País necessita e espera de cada um de nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Inácio Arruda.
Eu também estive presente naquele ato – histórico
ato – de ontem, onde se celebraram os dez anos do
governo democrático popular liderado pelo Presidente Lula e pela Presidenta Dilma. Cumprimento V. Exª
pelo pronunciamento.
Como orador inscrito, Senador Walter Pinheiro.
(Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
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Angela Portela. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia, V. Exª poderia assumir a
presidência um pouco, enquanto eu posso fazer uso
da palavra como orador inscrito? (Pausa.)
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, colegas Senadores, caro Paim, Inácio Arruda, eu ocupo a tribuna do Senado Federal,... queria
cumprimentar a todos que me acompanham pela TV
Senado, pela Rádio Senado e também pela Internet,
os que nos visitam, que estão aqui nas galerias.
Quero dizer que venho aqui fazer um registro do
que vivenciei ontem, acompanhado de alguns colegas, no seminário promovido pela Fundação Perseu
Abramo, pelo instituto dirigido pelo Presidente Lula, o
Instituto Cidadania, e pelo Partido dos Trabalhadores,
seminário para discutir, debater – que vai se reproduzir em outros Estados – os dez anos do governo
democrático e popular do Partido dos Trabalhadores
e da base aliada.
Dessa festa, o primeiro, o maior e o melhor registro que eu gostaria de fazer é que o Presidente Lula
está de volta, na plenitude da saúde, graças a Deus,
com a maneira que lhe é peculiar de fazer política. Ele
falou por 36 minutos. A Dona Marisa, inclusive, estava
radiante – conversamos antes –, pois ele tinha acabado de fazer mais um check-up no hospital ainda nesta
semana e os médicos, do ponto de vista dos exames,
o liberavam para que ele pudesse seguir uma vida
normal, sem nada do problema gravíssimo de saúde
que enfrentou. Isso era um atestado médico de que
ele não tinha mais nenhum problema, mas, naquele
ato ontem, a sua fala, um pouco antes da Presidenta
Dilma, deixou claro que nós temos o Presidente Lula
de volta, para fazer aquilo que ele faz a vida inteira,
que é política, lutar pelo Brasil, defender os brasileiros.
Ontem, eu sei que aqui, nesta tribuna, tivemos
um debate – nosso colega Senador Aécio fez um pronunciamento e o nosso Líder Wellington Dias fez um
pronunciamento –, um debate que é a essência do
Parlamento, da democracia. Mas, sinceramente, ontem, no seminário, até o próprio Presidente Lula falava:
quantos números?
Eu que tenho uma admiração pelo Presidente
Fernando Henrique, aliás, eu tenho gratidão, por conta
de tudo que ele me ajudou a realizar, quando eu era
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governador, pela maneira republicana como fui tratado
– mais que isso, fui tratado como um amigo – eu faço
esse registro, mesmo na ausência do meu bom colega,
por quem muito carinho, o Aécio. O problema que hoje
vemos o próprio Fernando Henrique questionando...
Ora, quem está no governo, ou quem é, ou quem foi
governo tem que prestar contas ao País. E governo
presta contas com dados, com números. É assim. Só
há essa maneira. O Parlamento vive de falar, mas o
governo vive com as ações, com as atitudes que toma.
E eu não tenho dúvida, Senadora, Presidenta
Ana Amélia, de que o nosso propósito é esse. Quanto
mais nós olharmos os indicadores econômicos e sociais deste País, tanto melhor.
E o que é que o PT fez? Dez anos de governo.
Recebemos o País em 2002 assim, e o País hoje está
desta maneira. Mas isso não pode.
Não foi o PT que tentou esconder o Presidente
Fernando Henrique durante o período logo após o governo do Presidente Fernando Henrique.
Eu sempre cobrei do PSDB: defendam seu líder.
O Presidente Fernando Henrique é um líder deste País.
É uma liderança da maior importância. É um grande
brasileiro, mas o PSDB vai fazer programa de televisão,
vai fazer campanha política e não toca no nome do
Presidente Fernando Henrique. Não é mais um grande
eleitor. Ficou oito anos na Presidência. Fez um grande
trabalho. Fez a sua parte. Estabilizou a moeda, criou
o real, mas era o PSDB que tentava esconder o seu
líder. Esconder os números, as atitudes.
O PT tem orgulho dos líderes que tem, tem orgulho do Ex-Presidente Lula e tem muito orgulho da
Presidenta Dilma. Essa é uma diferença política.
Nós hoje temos a felicidade, com todo respeito
aos demais líderes, de ter dois dos grandes líderes
deste País: Lula e Dilma. E ontem um falou após o
outro, um completou a fala do outro.
Foi emocionante, Presidenta Ana Amélia, ver a
Presidenta Dilma prestando contas ao PT, ao País e
aos aliados. Estavam lá os representantes de todas
as forças políticas que nos ajudaram a mudar o Brasil.
Contudo, não é para falar que o Brasil tinha um
PIB de US$500 milhões quando a gente assumiu e
agora tem um PIB de US$2,6 trilhões! Não é para falar.
Não é para falar que o salário mínimo, Senador
Paim, era de menos de US$100,00 e agora é de mais
de US$300,00.
Não é para falar. Não pode comparar. Isso é coisa
de criança. Ou é coisa de Nação e de País?
Não, nós não podemos, caro Senador Presidente Collor – V. Exª que já governou este País. O Brasil
hoje produz alguns milhões de veículos, mais de três
milhões de veículos por ano. V. Exª tomou medidas
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no sentido de fazer com que se desse atenção e se
mudasse o perfil da indústria automobilística do País.
Isso ocorreu no governo de V. Exª. O País hoje é o
sexto maior produtor de veículos no mundo e segue
crescendo com as montadoras que estão instalando
fábricas aqui. Vamos substituir importação de carro
por produção de carro.
Não é para falar que nós não temos mais acertos com o FMI.
Não é para falar que nós pegamos uma inflação
sem controle – com risco de perder completamente o
controle –, em 2002, estabelecemos metas e a inflação, por maior sobressalto que alguns queiram causar,
está sob controle.
Não é para falar que nós geramos 19 milhões
de empregos com carteira assinada, Senador Paim.
Não, não pode falar! É coisa de criança comparar,
botar defeito.
O Presidente Lula disse a frase: “Começo a fazer
um plano de inclusão social, além de colocar o Brasil disputando o mundo.” O nosso País hoje disputa o
mundo. É uma das nações que, quando há reunião do
G20, ficam colocadas no centro da fotografia, porque o
nosso País está ocupando um lugar de destaque. Mas
o Presidente Lula disse: “Quando comecei o programa
de inclusão do Bolsa Família, não desconsiderando,
mas unificando os programas sociais dispersos que
já existiam no País, que há haviam começado...” A D.
Ruth mesmo havia começado e foi uma das pessoas
importantes nessa história, inclusive no governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ele disse: Quando eu começo a encontrar uma
porta de entrada para aqueles que não têm porta nenhuma, para os excluídos das políticas, de tudo, sem
ter o que comer, sem ter onde trabalhar, sem ter onde
morar, os pobres – estou me referindo a quase 50 milhões de pobres que havia no Brasil –, quando a gente
consegue uma porta para que essas pessoas entrem,
já vêm os críticos cobrando onde é a porta de saída
para os pobres.
Por quê? Não pode haver política? Cuidar dos
pobres é despesa? Não! Cuidar dos pobres é talvez o
melhor investimento que um governo pode fazer. Cuidar dos pobres é mais do que uma atitude de governo;
é uma atitude humana.
A Presidenta Dilma colocou no seu slogan. O
nosso querido Governador Déda fez uma fala fantástica com a Presidenta Dilma lançando o programa. Eu
estive presente. E me orgulhei e me emocionei de ver
um governo dizendo: dois milhões de brasileiros ainda
estão vivendo abaixo da linha da pobreza, na miséria.
E esses brasileiros não estão em nenhuma lista, em
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nenhum apanhado, em nenhum cadastro. Tem de ser
feita uma busca ativa, ir atrás deles.
O Governador Déda falou: Qual é o governo que
põe no seu slogan: País rico é país sem pobreza?
A Presidenta Dilma fez.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – A Presidenta Dilma estabeleceu ali um compromisso de levar
adiante, de aprofundar as medidas que o Presidente
Lula trouxe.
Mas o Brasil é outro hoje, do ponto de vista da
renda, da inclusão, do ponto de vista dos indicadores
do seu desenvolvimento. Os desafios são enormes.
Se quiserem pôr defeitos ainda nos problemas, eu
mesmo... Todos os dias, nos aeroportos, nas estradas. Nós temos muito a fazer. É claro, é claro que nós
temos muito a fazer.
Quando nós assumimos o Governo, eram 30
milhões de brasileiros que andavam de avião. Agora
são 100 milhões que andam, por ano – 100 milhões!
Ah, o número de aviões, de estradas... Os brasileiros agora têm veículos e as cidades estão com
problema, mas é um problema que precisa de uma
solução, porque é inclusão. São mais de 40 milhões
de pessoas que agora são classe média.
Eu ouço, com satisfação, com a tolerância da
Presidenta, o caro Senador Paim.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Jorge Viana, eu tenho certeza de que a Presidente
vai ser tolerante, já que é uma quinta-feira e o plenário está praticamente vazio. São em momentos como
esse que aproveitamos para fazer o debate, enfim, a
análise da conjuntura, da estrutura da situação do nosso País. Eu quero cumprimentá-lo. Tentei fazer ontem
este aparte que estou fazendo agora ao nosso Líder
Wellington Dias. Mas, como ele falava como Líder, a
Presidência, cumprindo o Regimento, corretamente
não permitiu. Mas eu quero só dizer a V. Exª que o
seu pronunciamento vai na linha, digamos, perfeita;
na mesma linha do Senador Wellington Dias no dia
de ontem. O Senador Wellington Dias estava com um
pronunciamento de umas 50 páginas para falar dos
programas da caminhada do nosso Governo. E lembro
aqui – não quero só repetir: É Minha Casa, Minha Vida;
é Luz para Todos; é Água para Todos; é o consignado;
é o Programa Brasil Carinhoso.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O salário mínimo não tem como não lembrar. V. Exª lembrou bem. Eu
fiz greve de fome porque o salário mínimo era US$60,
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e me lembro aqui agora do Presidente Collor, quando
logo que ele assumiu, eu já fiz uma greve de fome, e
ele na presidência. Eu acho que ele disse: Quem é esse
cara que me faz greve de fome? Eu estou assumindo
agora. E assim mesmo, ele montou uma proposta de
emergência que me foi encaminhado pelo – na época Presidente da Câmara – Ibsen Pinheiro, que deu
um pequeno alívio – no seu governo – para os trabalhadores assalariados. Saímos de US$60 e estamos
quase em US$350. Emprego, que é fundamental, nós
estamos quase que no pleno emprego – menos que
5%, enquanto que a Europa está próximo a 25%. Eu
quero cumprimentar V. Exª. Eu não fui a São Paulo
porque não tinha como no dia de ontem, mas foi um
belo evento. Conversei com muita gente que esteve lá,
inclusive com meu amigo Inácio Arruda aqui ao lado. E
quero só cumprimentar V. Exª, o seu tempo eu sei que
já está terminando, mas parabéns pelo seu pronunciamento, que faz apenas uma retrospectiva desses dez
anos. Os outros que apresentem a sua história. Nós
apresentamos a nossa. Parabéns a V. Exª!
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado. Ouço rapidamente ainda o Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senador, rapidamente, porque estamos abrindo, digamos
assim, esse debate, Senadora Ana Amélia, no Brasil,
sobre essa década. E foi muito interessante porque a
Presidenta Dilma fez uma afirmação que eu acho que
os outros questionem, mas ela fez uma afirmação muito
interessante: Essa década tem um líder. O Líder é Lula.
E esse fato é um governo que abriu as portas para o
movimento social, as centrais sindicais, os estudantes,
o movimento popular e comunitário, as conferências. O
povo adentrou o Palácio com vigor. E espero que não
saia mais, porque é muito importante essa presença
popular, numero significativo de conferências que V. Exª
acompanhou sendo realizadas no Brasil que são instrumentos de mobilização, de diagnóstico, elaborações
de políticas que vão sendo feitas em conjunto. E isso
se deu com o povo, com o popular, até o empresário,
o mais rico do Brasil estava sentado ali juntamente
com o catador de material reciclável que foi recebido
no Palácio para elaborar políticas que ajudem o Brasil
a se manter num crescimento sustentável. Parabéns a
V. Exª pelo pronunciamento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Jorge Viana, antes de V. Exª responder
aos apartes, eu queria apenas que V. Exª me permitisse saudar os arquitetos alemães que, em visita ao
Brasil, vêm ao plenário do Senado conhecer um pouco
o processo democrático brasileiro.
Cumprimentos e boas-vindas a todos!
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Muito obrigada pela visita também dos brasileiros que estão aqui. Muito obrigada pela gentileza da
presença.
Com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Bem-vindos, todos e todas.
Eu queria só concluir dizendo que incorporo,
com muita satisfação, os apartes, tanto o do Senador
Paim como o do Inácio Arruda. Acho que foi muito bem
lembrada pelo querido Senador Inácio a frase da Presidenta Dilma: “Essa década, esses 10 anos que mudaram o País e a história de vida dos brasileiros tem
um líder: Luiz Inácio Lula da Silva”. Foi a Presidenta
que falou isso.
E, para concluir, Sra Presidenta, eu só queria dizer que o PT, que também celebrou 33 anos de vida,
está prestando contas ao País por 10 anos de governo.
Acho que um dos problemas dos nossos opositores é
que eles não têm alternativa ao nosso programa, ao
nosso plano. Aliás, o mundo tem dificuldade de copiar esse modelo nosso, porque ele é original. Antes
desses governos havia uma discussão: os cientistas
econômicos colocavam sempre que tinha que crescer,
fazer o País crescer, mas nunca faziam essa equação
de crescimento e inclusão social. Era dissociado. E o
nosso Governo mostrou que isso é possível. O Brasil
está crescendo porque está incluindo, e está incluindo
porque está crescendo. Essa equação é inovadora no
mundo. Nós criamos uma tecnologia social neste País,
de inclusão, em incluir pessoas, com o Luz para Todos,
por exemplo. Os milhões de famílias que viviam na
escuridão, no século XVIII – não era século XIX, não!
–, agora são cidadãos do ponto de vista do acesso à
geração de energia.
Então, eu queria cumprimentar o Presidente Rui
Falcão, cumprimentar a Presidenta Dilma, e dizer que
essa relação da Presidenta Dilma com o Presidente
Lula também é pedagógica na política. Eu nunca vi, na
história deste País, uma relação de criador e criatura
na política, em uma relação como a que a gente vê da
Presidenta Dilma com o Presidente Lula. Tem gente
que ainda fala – agora deixaram mais de falar – que a
Presidenta Dilma não é muito política. Ela fez política
a vida inteira, com amor, com dedicação, se expondo,
pondo a vida, sendo torturada, sonhando, e é uma
pessoa extremamente competente como gestora. E
ela chega à Presidência da República com absolutos
e plenos poderes de liderar o Governo e ela faz uma
relação, estabelece uma relação de convivência com
o ex-Presidente, que é exemplar.
Eu não consigo ver referência, na história, de
uma relação sincera, de cumplicidade. E, ontem, o
Presidente Lula encerrou sua fala com uma frase. Al-
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guns acham que foi um lançamento antecipado. Não,
é só o desejo do Governo de seguir concluindo esse
projeto que começou com o Lula e que segue com a
Presidenta Dilma.
E ele disse que os adversários, os opositores
podem se juntar, os críticos que colocam, com tanta
veemência, as cobranças em cima, inclusive do Presidente Lula... Tem gente, neste País, que não aceita
o Lula nem como ex-Presidente. E ele falou: “A nossa
resposta será a reeleição da Presidente Dilma”. Foi o
que o Lula falou. Nós vamos conversar com o nosso
povo, vamos andar por este País e pedir ao nosso
povo mais tempo para levar adiante esse projeto que
está mudando o Brasil, mas está mudando a vida do
nosso povo.
Lamentavelmente, os mais críticos na área social
gostam de transformar gente em número. “Ah, são não
sei quantos milhões de pessoas nisso ou naquilo.” O
nosso Governo está transformando esses números,
que eram só estatísticas, em cidadãos plenos com a
inclusão social.
Eu cumprimento, mais uma vez, todos que ajudaram a organizar aquele seminário e espero que façamos esse seminário em todos os Estados deste País,
na maioria dos Municípios, celebrando os dez anos
do governo democrático e popular de Lula e Dilma,
porque é assim que a gente respeita o cidadão que
votou e que merece receber essa prestação de contas.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Angela Portela, como oradora inscrita.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, eu queria também aqui
registrar o meu contentamento, a nossa satisfação de
ter participado da solenidade, anteontem, no Palácio
do Planalto, que amplia o programa Brasil Sem Miséria e busca resgatar e acabar, definitivamente, com a
pobreza e com a extrema miséria em nosso País.
A partir de março deste ano, todas as famílias
que foram cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal passarão a receber um complemento de renda até atingir o valor
mínimo de R$70,00 por pessoa. Isso significa dizer
que todas aquelas famílias que não atingiam R$70,00
por pessoa receberão um complemento e serão 2,5
milhões de famílias que se beneficiarão do programa
social, que foram alçados com a ampliação do Brasil
Carinhoso. E tive a satisfação de ser relatora revisora
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da medida provisória que aprovou o Brasil Carinhoso
aqui no Senado Federal.
O anúncio de notícia tão alvissareira foi feito esta
semana pela Presidente Dilma, em solenidade realizada no Palácio do Planalto, em que ressaltou ser da
ordem de R$773 milhões o investimento nessa medida
de complemento, em 2013.
Na oportunidade, a Presidenta Dilma anunciou
também a retirada, somente nos dois últimos anos,
de 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza, virando assim a página da nossa longa história de exclusão social.
Foi a opção política adotada pela Presidenta de
estender a ação Brasil Carinhoso a todas as faixas
etárias de beneficiários do Programa Bolsa Família,
que fez com que o Governo alcançasse 2,5 milhões
de beneficiários desse programa, 40% destes na faixa
dos 16 aos 25 anos, que permaneciam em situação
de extrema pobreza.
Em Roraima – não poderia deixar de destacar
aqui a importância que esse programa tem no nosso
Estado –, por meio do Cadastro Único do Bolsa Família, por exemplo, foram encontradas 74.696 famílias em
situação de extrema pobreza, conforme levantamento
feito nos 15 Municípios.
Nossos dados mostram que, por meio da ação
Brasil Carinhoso, que faz parte do combate à miséria,
14.410 famílias, com pelo menos um filho de zero a
15 anos de idade, já saíram da condição de pobreza
extrema, perfazendo 19,29% do total de cidadãos e
cidadãs identificados até agora e que se tornaram beneficiários do programa.
Há Municípios onde a cobertura cadastral superou, em muito, as estimativas oficiais. Significa dizer
que a superação desses dados vai permitir a inclusão
de mais famílias nos programas sociais em nosso Estado de Roraima.
Apenas dois Municípios apresentaram cadastro
com dados inferiores às estimativas oficiais, mas já
estamos entrando em contato com as prefeituras para
que elas apresentem novos números, para que façam
a Busca Ativa e resgatem essas famílias que estão na
extrema pobreza nos Municípios apontados.
Iniciado em 2012, como complemento ao Bolsa
Família, o Brasil Carinhoso se assenta em três pilares, que gostaríamos de destacar: renda, educação e
saúde. Dessa forma, assegura renda de pelo menos
R$70,00 por pessoa a famílias extremamente pobres
com crianças de zero a 6 anos. E, ampliado desde
dezembro, já alcança famílias que vivem na extrema
pobreza com jovens de até 15 anos de idade.
Uma expansão, aliás, que representa o custo
adicional de R$1,74 bilhão ao ano no Programa Bolsa
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Família, alcançando oito milhões de crianças e adolescentes. Estudos comprovam que, entre as pessoas mais pobres do nosso País, 66% são crianças e
adolescentes. Daí a importância do Brasil Carinhoso
para superar, para retirar essa parcela mais carente,
mais necessitada da população da extrema pobreza,
que são as nossas crianças e os nossos adolescentes.
Dessa forma, o Brasil Carinhoso protagonizou
um feito histórico: retirou da condição de pobreza,
das pessoas extremamente pobres, mais 16 milhões,
somente em 2012. O programa reduziu em 40% a extrema pobreza no País.
Então, cinco milhões de crianças e jovens que
viviam em extrema pobreza, em situação de vulnerabilidade, foram acolhidas pelo programa.
Assim, após o Bolsa Família ter retirado da miséria 36 milhões de brasileiros durante o Governo Lula,
o Governo Dilma retirou mais 22 milhões dessa condição desumana.
A partir do Brasil Sem Miséria, programa social
implantado pela Presidenta Dilma, sustentado nos eixos de garantia de renda, inclusão produtiva e acesso
aos serviços públicos, o Governo localizou por meio
da Busca Ativa outras 791 mil famílias, cadastradas e
incluídas no Bolsa Família, em extrema pobreza.
São números que nos alimentam a alma, mas que
sabemos também ainda não representa o fim efetivo
da miséria em nosso País.
O Governo Federal estima que ainda existem outras 700 mil pessoas fora do cadastro. Porém, ciente
da invisibilidade dessa parcela da população brasileira
frente ao poder público, espera contar com apoio das
prefeituras, das administrações municipais, para encontrar essas pessoas, essas famílias e incluí-las em
programas sociais de superação da miséria.
Política de inclusão social iniciada em 2003, no
começo do governo do ex-Presidente Lula, a ação de
identificar cidadãos que vivem na miséria é coordenada por 18 Ministérios em torno do Programa Brasil
Sem Miséria.
Os números, Srª Presidenta, dessa ação não
podem ser ignorados por nenhum cidadão que deseja
ou trabalha por um Brasil sem pobreza extrema, sem
miseráveis.
Para termos idéia da grandiosidade desse projeto,
basta que ressaltemos alguns números. Entre eles, as
ações executadas são: 267 mil pessoas matriculadas
em 416 tipos de cursos técnicos. Mais 22 milhões de
atendimentos em programas de produção inclusiva
para pessoas pobres do campo, levando água, levando luz e assistência técnica para os assentados da reforma agrária, para as pessoas que vivem no interior
do nosso Brasil; implantação de 240 mil cisternas no
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Semiárido nordestino; adesão, ao ensino integral, de
escolas que atendem alunos beneficiários do programa e construção de creches, postos e unidades de
saúde em nosso País.
Ainda assim, os projetos, programas e ações
sociais implantados pelo Governo nesses dez anos,
voltados a reduzir a miséria em nosso País, não se
livraram de críticas infundadas e injustas.
Excluindo-se especialistas e pesquisadores, que
têm posição fixada sobre concepções teóricas, as críticas feitas pelos opositores ao Governo petista, além
de demonstrarem desconhecimento, revelam muito
preconceito e muita discriminação. Inegavelmente, as
críticas mais duras que são desferidas contra as políticas sociais dos Governos Lula e Dilma são relacionadas aos benefícios mais cruciais para as pessoas
que os recebem, benefícios fundamentais para a vida
digna desses cidadãos. Cito aqui apenas as medidas
de expansão do Bolsa Família e da diminuição da conta
de luz, da conta de energia elétrica.
Os argumentos, Srs. Senadores, é que causam
prejuízos financeiros ou políticos. Cuidar das pessoas
não é ação de interesse desses críticos, mas é bom
registrar que essas críticas navegam ao sabor da conjuntura política, ou seja, ora criticam ora defendem os
programas sociais inclusivos implantados no País, que
respondem pela elevação de milhões de pessoas à
classe C, como mostram as pesquisas em nosso País.
A bem da verdade, Srs. Senadores, as mudanças
ocorridas nesta década também deram outra dinâmica
à economia brasileira, particularmente em regiões tradicionalmente pobres, como a região Norte e a região
Nordeste, para onde muitas empresas se mudaram
para melhorar a condição de vida e de trabalho do
povo brasileiro, do povo nordestino e do povo nortista.
Sem falarmos também no empoderamento de milhões
de mulheres urbanas e rurais e de todas as áreas de
produção, que passaram a sua autonomia financeira,
familiar, pessoal e emocional, uma grande conquista
para as mulheres.
As mudanças processadas nesta década sustentam-se, sem sombra de dúvidas, numa tríade: o povo,
setores da sociedade que ajudaram a construir estas
políticas públicas, e o líder, Luiz Inácio Lula da Silva.
Nesta Casa democrática de debates, manifestações e discussões sobre temas de interesse da Nação,
uma luta política se trava, desde ontem, em torno dos
feitos dos Governos do ex-Presidente Lula e da atual
Presidenta Dilma Rousseff.
Com o pretexto de clarear as mentes...
(Soa a campainha.)
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
...e fazer valer a verdade dos fatos históricos, quero
terminar o meu discurso ressaltando o irrefutável: o
Governo do ex-Presidente Lula encontrou, é verdade,
na estrutura governamental, alguns programas implantados por governos anteriores, mas que, infelizmente,
eram muito precários e que não exibiam números expressivos em termos de transformação social e econômica em nosso País.
Foi inegavelmente a partir do Governo do ex-Presidente que milhões de pessoas foram incluídas
no cadastro do Bolsa Família – programa, aliás, reconhecido até por instituições internacionais –, e passaram a ter, enfim, um rendimento mensal.
É no Governo da Presidenta Dilma que 2,5 bilhões
de beneficiários de um programa social de sucesso começam a superar a sua condição de pobreza. Esses
são os últimos brasileiros e brasileiras residentes em
todas as regiões do País...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
...que foram incluídos no Cadastro Único, mecanismo
que propicia ao Poder Público o conhecimento sobre
quem são, onde vivem e que característica têm os
pobres brasileiros.
Com base nesses dados estatísticos colhidos,
por meio desse cadastro, que o Governo está a incluir
essas famílias em programas de transferência de renda, matricular seus integrantes em cursos profissionalizantes, oferecer serviços de assistência técnica e
extensão rural, dar o acesso à água, à tarifa de energia
reduzida, à luz, enfim, à porta de saída do programa
Bolsa Família.
É, enfim, do Governo de duas grandes lideranças nacionais, Lula e Dilma, o mérito de, em dez anos,
transformar o combate à desigualdade social em uma
política de Estado.
Aprendi muito cedo que, no mundo da política,
render-se aos fatos, antes de ser contradição, é um
mérito, mérito de quem sabe fazer deste campo da
vida humana um espaço de convivência de contrários.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Srª Presidente, deixo aqui a minha enorme satisfação
com a ampliação do programa Brasil sem Miséria, do
Bolsa Família, implantado pelo Presidente Lula e ampliado pela Presidenta Dilma Rousseff.
Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senadora Angela Portela.
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Embora, pelo Regimento, o Senador Paulo Paim
esteja no art. 17, não havendo oradores inscritos, convido V. Exª a fazer uso da palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora, só uma questão. Percebendo que nós não teremos
Ordem do Dia – só temos dois Senadores com V. Exª
no Plenário – e como estou inscrito para falar depois
da Ordem do Dia, eu consulto V. Exª se não daria
para darmos por concluído esse espaço e iniciarmos
a fala dos inscritos após a Ordem do Dia, Senadora
Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Paulo Paim, estamos aguardando,
porque há uma reunião da Mesa, e o Presidente desta
Casa, Renan Calheiros, pretende, às 16 horas, apresentar a agenda e a pauta de prioridades de votações
do Senado Federal.
Então, convido V. Exª a fazer uso da palavra,
porque são 15h27. V. Exª terá o tempo disponível para
falar, e aí faremos essa acomodação. Caso contrário,
eu teria que suspender a sessão até a chegada dos
oradores inscritos, porque, regimentalmente, é o que
determina a legislação interna da Casa. Então, V. Exª
deixará de falar depois da Ordem do Dia, porque o Presidente virá aqui para prestar esclarecimentos sobre a
pauta de votações e de prioridades no Senado Federal.
Então, V. Exª está convidado a fazer uso da palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Presidenta.
Senadora Ana Amélia, que preside a sessão neste
momento, Senador Fernando Collor, ex-Presidente da
República, lembro que aquela história de salário mínimo foi verdadeira, e V. Exª sabe: se V. Exª não tivesse
mandado um projeto de urgência, talvez eu estivesse
em greve até hoje. Então, agradeço a V. Exª aquela
oportunidade, porque aquele projeto fez com que eu
suspendesse a greve de fome naquele momento. Eu
já comentei com V. Exª diversas vezes, e V. Exª disse
que se lembra do fato.
Srª Presidenta, eu quero fazer, no dia de hoje,
três registros.
O primeiro, referindo-me à situação da PEC nº
17, de 2012, que trata da situação dos Procuradores
municipais. Estão aqui, na galeria de honra, o Sr. Wilson Sichonany, a Srª Lidiana Macedo e a Srª Cláudia
Araújo, representantes aqui, neste momento, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Eles,
especificamente, são lá do nosso Rio Grande, são lá de
Gravataí. Então, é uma alegria estar com vocês aqui,
Vou falar um pouco dos documentos que vocês passa-

276

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ram às minhas mãos. Cumprimento também a Kíssila,
que é assessora de imprensa da nossa Associação.
Srª Presidenta, compartilho, neste momento, com
os Senadores e Senadoras e todos aqueles que estão
nos assistindo pela TV Senado, pela Rádio Senado e,
naturalmente, pela Agência Senado, os justos anseios
de uma categoria.
A Associação dos Procuradores do Município de
Gravataí, Rio Grande do Sul, me procurou e me apresentou essa proposta que é uma proposta nacional.
Recebi, das mãos desses líderes, documento que conta as aspirações da categoria e também nota técnica
sobre a importância da aprovação da PEC nº 17, de
2012, que foi elaborada pela Associação Nacional dos
Procuradores Municipais. Consta na nota: “Abarca o
fortalecimento da Advocacia Pública Municipal e a sua
essencialidade à justiça, como a melhor forma, inclusive, de combater toda forma de corrupção”.
Eles destacam:
Os Advogados Públicos são Procuradores de
Estado, e não Procuradores de governos. Desses profissionais são emanadas as orientações
jurídicas e normativas que regulam a atuação
do gestor público municipal. O primeiro controle
de legalidade feito dentro das administrações
municipais vem de seus Procuradores, Advogados Públicos, que defendem não só o ente
público, mas a coisa pública como um todo.
É necessário que as estruturas funcionais sejam fortalecidas dignamente, a fim de manter
os melhores quadros e permitir um trabalho
de qualidade isento e tecnicamente autônomo.
O fortalecimento da advocacia pública municipal dá-se através de profissionais aptos a
exercer o primeiro controle de legalidade da
administração pública, o que perpassa pela
valorização e reconhecimento como carreira
típica de Estado, como é o caso da constitucionalização da carreira, à semelhança dos
Procuradores de Estado e da União Federal,
reconhecendo assim o município também como
ente federado, como pretendeu o constituinte
originário – [e eu estava lá, eu fui Constituinte.]
Esse fortalecimento vem em benefício da sociedade, tanto defendida pelo Congresso Nacional
e pela OAB, que terá a garantia de profissionais
integrantes de carreira típica de Estado, aptos
a não permitir ilegalidade, como, por exemplo,
contratações irregulares e licitações que sejam fraudulentas.
O procurador municipal, como advogado de
“Estado” tem como preocupação precípua o
ente público que representa. Esse é um direito
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e uma garantia da própria sociedade brasileira.
E, como tal, para exercer suas funções constitucionais é preciso que tenha condições estruturais de carreira permanente com respeito às
prerrogativas previstas na nossa Carta Magna.
Srª Presidenta, entre os anseios desta categoria
está a aprovação da PEC Nº 153, de 2003, já aprovada
na Câmara, e que tramita no Senado sob o nº 7, de 2012.
Consta na Nota Técnica – PEC Nº 17/12, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais:
A PEC Nº 17 é norma programática, com o objetivo
de que cada Município tenha um Procurador concursado.
Cabe ressaltar que nos Estados no Amapá e Roraima,
mesmo com previsão de concurso no art. 132 do texto
originário da Constituição Federal de 1988, somente em
2008 tomaram posse os primeiros concursados.
Tendo o Município ao menos um Procurador
efetivo, preservada�������������������������������
estará
������������������������������
a sua memória jurídico-institucional, o que evitará a perda de informações
sobre processos judiciais que podem ocasionar graves prejuízos ao erário e ao gestor público. A PEC não
obriga a criação de procuradoria, mas tão somente ter
um procurador concursado no Município.
Srª Presidenta, com a realização do concurso fiscalizado pela OAB (conforme já previsto no texto da nossa
Constituição), serão selecionados os mais capacitados
e������������������������������������������������������
m benefício do Município, de forma a permitir a implementação de políticas públicas, com respaldo técnico,
ou seja, com segurança jurídica aos gestores públicos.
A doutrina, dentre eles a Ministra Carmem Lúcia
Antunes Rocha e o Jurista Celso Antônio Bandeira de
Mello, tem ensinado que os procuradores municipais
já estão implicitamente no texto constitucional.
A PEC 17 pretende corrigir a omissão da Constituição de 1988 e estruturar o Município como ente
federativo e autônomo que é – a fim de fazer frente às
demandas que se apresentam – garantindo, assim,
especialidade e segurança jurídica na prática dos atos.
A PEC preserva o agente político, em especial o prefeito, pois deixa explícito que há a obrigatoriedade de
realização de concurso para provimento do cargo de
procurador. Hoje muitos prefeitos são réus em ações de
improbidade pelo fato de não terem realizado o concurso.
Cabe ressaltar que o texto constitucional hoje vigente já
exige a realização desses concursos para procurador
municipal, de acordo com que dispõe o artigo 37, I e II.
A PEC não vincula a remuneração dos procuradores municipais a qualquer outra carreira jurídica. O art.
132 do texto da Constituição quando menciona carreira
está simplesmente a dizer que existirão níveis para efeito de promoção funcional. Aí vão os diversos exemplos.
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Srª Presidenta, a responsabilidade é de cada ente
municipal, em respeito à sua autonomia, em disciplinar
o regime jurídico e a remuneração de seus servidores...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... de
acordo com a capacidade financeira própria, peculiaridades e conveniência locais.
A PEC não trata da escolha do procurador-geral.
Isso também é matéria de lei local. A Frente Nacional
de Prefeitos, o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais, o Conselho Federal da OAB, as entidades associativas da Advocacia Pública, a Associação Nacional
dos Membros do Ministério Publico – CONAMP, entre
outras, apoiam expressamente a PEC 17.
Na Câmara dos Deputados todos os Líderes
partidários, – todos, de todos os partidos – liderança
do governo e da minoria, encaminharam o voto “sim”
pela aprovação da PEC (153/03 na Câmara), a qual,
em segundo turno obteve 406 votos favoráveis.
Essa luta da APMG, que é de toda ANPM, tem
nosso total apoio. Eu espero que, a exemplo da Câmara dos Deputados, esta Casa vote favoravelmente
pelo justo anseio da categoria.
(Soa a campainha.)
��������
PreO SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª
sidenta, aproveitando o momento e a tolerância de V.
Exª, eu farei ainda dois rápidos registros, já que estamos ganhando tempo aqui para que possamos iniciar
a Ordem do Dia, às 16h.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu darei o tempo para V. Exª concluir. O Senador
Valdir Raupp é orador inscrito, só para sua informação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem.
Ele está assegurado, então, com 20 minutos, depois
da Ordem do Dia.
Senador Valdir Raupp, estou ajudando-o, protelando, para chegar às 16h.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Ele prefere antes da Ordem do Dia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E o Presidente Collor também vai falar 20 minutos. Depois,
eu ficarei aqui assistindo, com uma enorme alegria.
Srª Presidenta, eu quero também – e farei este
registro rápido – lembrar que esta Casa ontem fez uma
votação simbólica, por unanimidade, de suma importância. Aprovamos ontem o Projeto nº 115, de nossa
autoria, que traz benefício para 12 milhões de brasileiros. Refiro-me ao PL que regulamenta a profissão de
comerciário, uma antiga reivindicação da categoria...
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... que
esperava que essa realidade acontecesse desde 1930.
Agora, o próximo passo, tenho certeza, será a sanção
do projeto por parte da Presidenta Dilma.
Quero cumprimentar todos os meus colegas e
os relatores, tanto daqui do Senado como da Câmara. Falo dos Senadores João Alberto Souza, que foi
Relator; Ricardo Ferraço e Mozarildo Cavalcanti; e dos
Deputados Zezéu Ribeiro, Eudes Xavier e João Maia.
Agradeço também o empenho ao ex-Presidente
desta Casa Senador José Sarney e ao atual Presidente, Senador Renan Calheiros, que botou a matéria em
votação no dia de ontem, mostrando, assim, sensibilidade com a vida de 12 milhões de brasileiros que são
os comerciários.
Ao Presidente Collor, enfim, a todos eu agraceço;
ao Senador Wellilngton Dias.
Destaco que o texto aprovado teve o apoio tanto de trabalhadores como de empresários, Senador
Wellington Dias. Assim, cumprimento todos aqueles
que, de uma forma ou de outra, ajudaram para que
esse projeto fosse aprovado no dia de ontem.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A proposta
determina a carga horária, não permite mais o excesso,
garante o turno de seis horas – quando for turno ininterrupto –, garante piso salarial, garante que o dia 30 de
outubro, entre outros benefícios para a categoria, passe
a ser o Dia Nacional dos Comerciários em todo o País.
Hoje pela manhã – eu vou passar para o Senador
Wellington Dias em seguida –, recebi a visita do Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Comércio (CNTC), Levi Fernandes Pinto; do Diretor Secretário Lourival Figueiredo Melo e dos assessores Sérgio Terra, Fábio Lemos, Djalma Gomes e Yale de Lima.
Resumo, aqui, essa fala do que me disse o Presidente da CNTC (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio). Disse ele: “É uma vitória sem
precedentes para a nossa categoria. São décadas de
luta por essa regulamentação. Confiamos agora na
sanção da Presidenta Dilma”.
E quero dizer que...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... todas
as Centrais, todas as Confederações apoiaram também esse projeto.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Wellington Dias, com a tolerância da nossa Presidenta, daí eu concluo.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
Paulo Paim, eu quero só, mais uma vez aqui, falar da
importância da habilidade de V. Exª, com toda a experiência adquirida ao longo do tempo, para – usando
um termo popular – costurar o entendimento desta
importante matéria. Lembro-me, ainda, aqui, no comecinho do mandato, em 2011, eu e V. Exª fomos à
Confederação do Comércio, em Brasília.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Onde V.
Exª foi homenageado. Eu estava lá.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – E ali,
numa reunião com várias lideranças, V. Exª e eu, e
esta Casa, enfim, fomos cobrados da regulamentação. Lembro-me de uma frase que foi dita ali, naquele
dia: “É uma categoria que, provavelmente, é uma das
mais antigas no mundo, na história da humanidade”.
Desde antes de Cristo, nós já tínhamos a presença
do comerciante...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... e da
pessoa que trabalhava para o comerciante, no caso o
comerciário. Eu fiquei espantado por a gente, de repente, perceber que, num País onde os serviços, onde o
comércio é o forte em muitas das nossas regiões, ainda
não temos a regulamentação dessa profissão, a clareza do que é o comerciário para outras atividades que
são semelhantes. Assim, eu quero parabenizar V. Exª.
Acho que é uma luta importante da classe trabalhadora, no meu Estado ela tem uma importância grande,
temos um Deputado Estadual, Cícero Magalhães, que
foi Presidente dos Comerciários, tivemos vereadores,
aliás o Nonato, o atual Vereador eleito recentemente do
nosso Estado também foi Presidente do Sindicato dos
Comerciários. Então eu queria aqui apenas parabenizar
e dizer sobre a importância, o orgulho que temos, essa
preocupação sempre, por isso é que me somei aqui a V.
Exª no sentido de darmos agilidade às condições de...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI. Fora do
microfone.) – Parabéns.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias. Srª Presidenta (Fora
do microfone.), o assunto que vou concluir nesses dois
minutos – eu sei que V. Exª diria: “Nem que você não
tivesse pedido, eu ia dizer: fala, então, aí sobre esse
assunto” – é sobre o Aerus, e não serão mais do que
dois minutos. Eu falei ontem com V. Exª que eu havia
solicitado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Joaquim Barbosa, um carinho especial com
o tema do Aerus.
Hoje, tive a alegria de ele já me chamar lá, acompanhado, inclusive, dos advogados do Aerus e tam-
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bém da Graziella, a grande líder. E permita que eu leia
essa pequena nota, o que não vai dar, Senador Valdir
Raupp, mais do que dois minutos.
Srª Presidenta, estive no início da tarde de hoje,
juntamente com Graziella Baggio (Diretora de Assuntos
Previdenciarios do Sindicato Nacional dos Aeronautas)
e com os advogados Carolina Maia – filha do inesquecível, falecido, grande líder, e não apenas advogado, deste
País, o nosso amigo Maia – e Lauro Thaddeu Gomes
em audiência com o Ministro Presidente do Supremo
Tribunal Federal Joaquim Barbosa. Um dos assuntos
em pauta foi a situação envolvendo os aeronautas e
aeroviários, especialmente no que tange à antecipação
de tutela do caso Aerus, cassada pelo Desembargador
Moreira Alves, do TRF da 1ª Região, desrespeitando
frontalmente a autoridade da decisão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, lembro aqui, na SL 127.
O Ministro Presidente mostrou que é sensível à
causa e comprometeu-se a analisar o quanto antes
o pedido feito pela entidade e pelos seus advogados.
Nesse caso, temos que lembrar que, desde 2006,
ano em que o Fundo Aerus...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... entrou
em liquidação, exatamente (Fora do microfone.) 816
idosos já faleceram e os que ainda sobrevivem estão
recebendo por volta de 8% do que deveriam receber,
ou seja, recebendo em torno de R$80 por mês.
Vamos acreditar, sim, que o Supremo Tribunal
Federal vai fazer valer a autoridade de suas decisões
e que retome a antecipação de tutela do caso Aerus,
pois os aposentados aeronautas e aeroviários estão
à míngua há sete longos anos.
O Ministro Presidente Joaquim Barbosa comprometeu-se, também, em priorizar o julgamento do
recurso extraordinário sobre a defasagem tarifária,
levando-o a pauta tão logo seja possível.
Srª Presidenta, era isso que eu tinha a dizer.
Agradeço aqui a persença...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A partir
dessa nota aqui lida, que foi construída junto com eles,
vai haver uma grande repercussão nesses mais de 10
mil companheiros e companheiras, com 70, com 80,
com 90, que estão nessa expectativa de receber o que
eles têm de direito, somente isso.
Percebemos que o Ministro ficou sensível a essa
situação.
Isso, sim, Senador Wellington Dias, é uma herança
do passado, uma herança que vem de muito longe, e agora
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é preciso que se faça justiça aos aposentados e pensionistas do Aerus e também aos trabalhadores, que ainda
não tiveram nem a indenização de seus outros direitos.
Era isso, Srª Presidenta. Agradeço a V. Exª a tolerância. Acho que não cheguei aos vinte, mas fiquei
nos dezoito minutos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Trinta minutos, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Trinta
minutos? Mas a causa valeu.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador, eu queria apenas endossar o apoio,
porque, ontem, com V. Exª, cobramos a questão de o
Supremo incluir na pauta de votação, tanto quanto a
questão dessa aposentadoria, que é matéria que está
em julgamento na Suprema Corte.
Eu também queria me solidarizar porque também
recebi os representantes, os Procuradores do Município de Gravataí, todos concursados, como manda a
lei, para que isso seja definido pela PEC nº 17, que
também estamos apoiando.
Cumprimento o Senador Paulo Paim.
Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pela ordem, só para pedir minha inscrição pela Liderança do PT.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Inscrito, pela Liderança do PT, o Senador
Wellington Dias.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, durante muito tempo, Rondônia foi considerado uma
espécie de fim de linha dos fluxos migratórios vindos de
todos os recantos do Brasil, um lugar onde se pretendiam resolver os conflitos sociais do País, notadamente
os agrários e de tensão social decorrentes do inchaço
dos grandes centros urbanos. Mas Rondônia, Srª Presidente, recebeu todos os brasileiros com os braços
abertos e ali se criou uma verdadeira síntese do Brasil.
Rondônia é, portanto, o Brasil de todos os sotaques. É com esse espírito que sempre procurei representar, aqui no Senado Federal, o povo rondoniense.
Audácia, espírito de luta e trabalho são as características principais daquela gente pioneira de um Estado
que hoje se impõe não mais como um ponto distante no
mapa de um país continental, mas como uma terra verdadeiramente integrada ao desenvolvimento do Brasil.
Desde que iniciei minha vida pública, tenho trabalhado com afinco e dedicação pelo desenvolvimento
do Estado de Rondônia. Aqui no Senado da Repúbli-
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ca, aonde cheguei em 2003, o meu maior empenho
é para garantir investimentos federais para o Estado,
investimentos esses, a meu ver, fundamentais para
viabilizar a instalação de novos empreendimentos da
iniciativa privada, garantindo o progresso e a geração
de emprego e renda para o nosso povo.
Nesse sentido, quero mencionar algumas obras
importantes para a economia rondoniense, para as
quais consegui o decisivo apoio do Governo Federal:
a ponte de integração ligando Porto Velho a Manaus,
pela BR-319, que já está praticamente pronta; a ponte do Abunã, Senador Jorge Viana, Senador Anibal,
que nós estamos trabalhando também em parceria, é
a ponte que liga Rondônia ao Acre. Essa ponte de integração, não só de Rondônia ao Acre, mas também
de Rondônia, Acre e Peru, nas proximidades da divisa entre Rondônia e o Acre, cuja execução está prevista para breve, já está em fase de licitação. A ponte
binacional, unindo as cidades de Guajará-Mirim, em
Rondônia, e Guayaramerín, na Bolívia, cujo projeto
está sendo refeito pelo DNIT, mas que já conta com
a palavra da Presidente Dilma para que se torne uma
realidade, aliás um compromisso ainda do Presidente
Lula com o Presidente Evo Morales, que está sendo
cumprido pela Presidente Dilma Rousseff e pelo Ministro dos Transportes. A construção das usinas de Santo
Antônio e Jirau, ambas em fase bastante adiantada –
talvez nos próximos um ou dois anos já em fase final
de conclusão –, duas mega usinas que vão gerar mais
de 6.000 MW de energia para o Brasil, com duas linhas
grandes, gigantes, que virão de Rondônia para o Estado de São Paulo, para dali distribuir para todo o Brasil.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre
Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Queria cumprimentá-lo, Senador Valdir Raupp, agradecer a presença
de V. Exª ontem, como Presidente do PMDB, no seminário celebrando os dez anos do governo democrático
popular do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, e
cumprimentá-lo pelo discurso lá. E aqui pedi este aparte
porque vejo a preocupação de V. Exª em relatar o andamento dos investimentos, das obras que acontecem no
Estado de Rondônia e até na região. Queria me referir
também – há um clamor do povo do Acre, e V. Exª já
esteve comigo no Ministério algumas vezes – à ponte
do Madeira, que nós chamamos do Abunã. É um absurdo. Nós, do Acre, fizemos todas as pontes em todos os
rios do Acre, na BR-317 e na BR-364, e essa ponte é
determinante, porque faz a ligação, dividindo a estrada
em duas partes, entre Porto Velho e Rio Branco. Como
fica numa parte de Rondônia depois de Porto Velho, de
fato, ela é mais importante para o povo do Acre, mas
é uma ponte necessária para o País. Nós fizemos a li-
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gação com o Pacífico. Hoje o número de pessoas que
passam por ali e o número de mercadorias é crescente – cresce exponencialmente – no uso dessa rodovia.
Com o Governador Tião Viana e a parceria do Governo
Federal, está praticamente garantida a conclusão da
pavimentação asfáltica da BR-364, do trecho que falta.
É óbvio que, por se tratar de uma estrada complexa,
com dificuldades por causa do solo, ela sofre reparos
permanentes, o custo é alto, não há nem piçarra nessa
região. Mas fizemos tudo isso com muito sacrifico, e não
temos a ponte. Então, eu só queria, cumprimentando V.
Exª, dizer que é importante cobrarmos do Ministro Paulo
Passos, que assumiu um compromisso. Na audiência a
que fui com o Governador Tião Viana, Senador Anibal,
a Presidenta ligou para ele. Agora, houve um problema
na licitação, foi feito um novo projeto, e nós temos de
cobrar para que o quanto antes saia a licitação, para
que as obras comecem, porque essa é uma obra fundamental para que façamos o melhor uso da BR-364,
até Cruzeiro do Sul e da Estrada do Pacífico, através
da BR-317. Sei que V. Exª é um dos mais importantes
aliados que nós temos em Rondônia, com os demais
colegas, pela luta para que se faça esta obra tão importante, que é a ponte sobre o Rio Madeira, no Abunã,
ligando à BR-364. Cumprimento V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado, Senador Jorge Viana. Peço que seja incorporado o aparte de V. Exª ao nosso pronunciamento, com
mais informações. As informações mais recentes que
nós temos são de que essa obra já está sendo licitada.
Além dessas obras, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tenho trabalhado para viabilizar a expansão da hidrovia do Madeira, que atualmente liga Porto
Velho à cidade de Itacoatiara, no Amazonas, não só
a expansão dessa hidrovia, como também a sua dragagem, para que possa haver navegabilidade durante todo o período do ano. Isso será possível a partir
da construção de eclusas nas usinas hidrelétricas de
Santo Antônio e Jirau, que elevariam o trecho de navegação dos atuais 1.056km para – Presidente Collor,
olhe a extensão dessa hidrovia – 4.225km a montante
de Porto Velho, conectando os Rios Madeira, Mamoré
e Guaporé no Brasil, Beni, na Bolívia, e Madre de Dios,
no Peru. Interligados ao sistema rodoviário desses
países, os produtos brasileiros teriam, enfim, acesso
direto ao Oceano Pacífico, abrindo uma rota de exportação muito mais econômica para o mercado asiático.
Sempre defendi a construção das usinas do Rio
Madeira acima mencionadas. Desde a época em que
fui Governador do Estado de Rondônia e tendo em vista
a potencialidade do Rio Madeira, contratei empresas
especializadas para estudar a viabilidade energética
desse rio. Nesse sentido, foi elaborado um estudo de-
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talhado sobre o potencial energético do Rio Madeira
e ficou constatada a possibilidade de construção de
usinas hidrelétricas naquele rio.
Assim que assumi o meu mandato como Senador
nesta Casa, entreguei o referido trabalho para a então
Ministra de Minas e Energia, a nossa atual Presidente Dilma Rousseff, como uma das possíveis soluções
para os frequentes apagões que estavam ocorrendo
naquela época em todo o País, prejudicando a atividade econômica nacional.
Lembro ainda a possibilidade da construção de
uma usina binacional Brasil/Bolívia, no Estado de
Rondônia e na Bolívia, cujos estudos estão em fase
de elaboração.
Nos dias 22 e 23, amanhã e depois de amanhã,
estarão acontecendo seminários em Guayaramerín, Bolívia, e em Guajará-Mirim, Rondônia, com autoridades
brasileiras e bolivianas para continuar a discussão...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
...da construção dessa usina.
Tenho trabalhado em prol da modernização do
terminal portuário da cidade de Porto Velho, um dos
principais corredores de exportação de soja e milho da
Região Norte. Com isso será duplicado o fluxo de cargas
pelo Rio Madeira, contribuindo para aliviar a sobrecarga nas estradas que hoje transportam os produtos até
Santos e Paranaguá, em especial a BR-163 e a BR-364.
Também tenho mantido diversos entendimentos
com as autoridades responsáveis, no sentido de que seja
restaurada a BR-364 e concluída a pavimentação da BR429, que liga a BR-364 ao Município de Costa Marques,
em Rondônia, bem como de que seja finalizado o trecho
entre Vilhena, Porto Velho e Rio Branco, no Acre, da ferrovia Transcontinental, que já está em fase de estudos.
Todos esses investimentos, Sr. Presidente, incluindo os transportes...
(Interrupção do som.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
...rodoviário, aéreo e fluvial, caminham no sentido de
criar condições de infraestrutura para que o Estado
de Rondônia possa vir a sediar grandes empresas no
futuro, nas áreas de tecnologia, petroquímica e agroindústria. Isso é absolutamente fundamental. São indústrias das quais não podemos prescindir.
Rondônia hoje possui uma economia robusta: ostenta o terceiro maior PIB da Região Norte e a segunda
melhor renda per capita da Amazônia. Não resta dúvida
de que a base produtiva do nosso Estado é o agronegócio. Somos grandes exportadores de carne bovina, soja
e madeira. Contudo, para aumentar o valor agregado
de nossas exportações, temos o desafio de promover a
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agroindústria, para deixar de exportar produtos in natura
e, assim, elevar a renda do nosso Estado.
Mas Rondônia não é só o agronegócio.
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Nos últimos tempos, nossa economia foi alavancada
pelos investimentos federais do PAC, liderados pelas
usinas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, que
representaram R$32 bilhões em investimentos. Isso
tem traduzido novas oportunidades de desenvolvimento
para o nosso povo, inclusive de empreendedorismo,
fazendo florescer a nossa economia.
Além disso, Sr. Presidente, o aumento significativo
do número de instituições de ensino superior e técnico
em Rondônia elevou a quantidade e a qualidade de
nossa mão de obra, o que tornou o Estado mais atraente para novas indústrias.
Como exemplos, cito a Indústria Metalúrgica e
Mecânica da Amazônia (Imma), que foi a primeira usina de base a se fixar na Região Norte para fabricar as
comportas e as pontes-rolantes da UHE Santo Antônio.
A fabricante é uma joint venture entre o grupo francês
Alstom, líder mundial em infraestrutura de energia e
transporte, com a Bardella, tradicional empresa nacional de bens de capital.
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Makro, Carrefour e Votorantim Cimentos são outras
grandes empresas que chegaram a Porto Velho como
consequência do desenvolvimento provocado pelas
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Rondônia é
hoje um Estado dos mais promissores de nossa Federação. Aqui no Senado da República, temos o desafio de
continuar destinando recursos para que o nosso Estado
possa manter esse ritmo de crescimento alcançado com
a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau.
Nossa integração com o mercado andino hoje
não é apenas desejável, mas inevitável. São quase
150 milhões de consumidores no Chile, Equador, Peru,
Bolívia, Colômbia e Venezuela, países relativamente
próximos a Rondônia, que representam também uma
porta de entrada para os produtos brasileiros no gigantesco mercado asiático.
Felizmente, hoje posso dizer que Rondônia deixou
definitivamente de ser fim de linha para ser referência
para todo o Brasil!
Se Rondônia serviu, um dia, para resolver os grandes focos de tensão social do País, hoje o Estado pode ser
considerado um espelho para o desenvolvimento nacional.
(Soa a campainha.)
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Mais um minuto apenas, Sr. Presidente.
Antes um ponto distante no Brasil, hoje ali está o
Brasil. E tudo isso é muito gratificante, porque mostra
que meu trabalho parlamentar, no sentido de bem representar todos os rondonienses, está no caminho certo,
caminho este que haverei de continuar, aqui no Senado
da República, enquanto for esta a vontade daquele povo.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que eu gostaria de fazer neste momento.
Muito obrigado pela generosidade do tempo.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a Srª Ana
Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp,
pelo pronunciamento, pelos dados e números que
traz, abordando as mudanças que o vizinho Estado
de Rondônia experimenta.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, o Sr. Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas, com a devida permissão de V.
Exª, de lembrar a solicitação que lhe fiz para colocar
em votação o Requerimento nº 31, de minha autoria,
que já se encontra em condições para ser deliberado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Conforme estabelece o Regimento, ele está
sobre a Mesa.
Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº
31, de 2013, do Senador Fernando Collor, solicitando
ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria ou inspeção para apurar o cometimento de ilegalidades em licitação para a aquisição de tablets pela
Procuradoria-Geral da República.
Em votação o Requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Fora do microfone.) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Vou fazer a leitura também do expediente sobre
a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência informa ao Plenário que designou,
Procurador Parlamentar, o Senador Antonio Carlos
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Rodrigues, nos termos do §1º do art. 1º da Resolução
nº 40, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Wellington Dias, Líder do PT, meu Líder nesta Casa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu
querido Senador Jorge Viana, de quem temos tanto
orgulho pelo trabalho realizado no Acre, ontem, infelizmente, não pude estar com V. Exª, com o Presidente Lula, a Presidenta Dilma, o Presidente Rui Falcão
e outras lideranças. Inclusive, quero aqui agradecer
pela importante presença da nossa Bancada no Senado Federal nesse Seminário importante realizado,
comemorativo não só dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores como também desses dez anos, que temos
acompanhado, de um governo democrático e popular,
desde a posse do Presidente Lula em 2003.
Aqui, ainda ontem, eu citava, a partir de dados que
V. Exª tinha nos passado, importantes comemorações
que fazemos desse período. O Brasil ainda tem muito a
fazer, mas não podemos reconhecer, como eu dizia, que
há outro Brasil. E, com certeza, junto com outras forças
políticas desse debate democrático, estamos trabalhando
para vencer desafios que antes pareciam impossíveis.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, os que
nos acompanham em todo o Brasil, de forma especial
no Nordeste, no Estado do Piauí, principalmente através da Rádio Senado e TV Senado, há quase 30 anos,
ainda na década de 80, tomei uma decisão que definiria
o rumo da minha vida: fazer um concurso para trabalhar na Caixa Econômica Federal. Prestei o concurso,
passei neste concurso e lá vivi grandes momentos da
minha vida, onde ainda hoje sou funcionário, agora
afastado. Continuo, inclusive, contribuindo com a Previdência para não perder esses vínculos.
Nesse período, tive a oportunidade de aprender – uma bela escola a Caixa Econômica – na área
profissional. Bancário, cheguei a ser caixa executivo,
gerente, enfim, e tive o privilégio de presidir a Associação do Pessoal da Caixa Econômica do meu Estado,
onde também, com outras lideranças, muito aprendi.
Aliás, para lembrar, aqui a nossa Bancada do Piauí
tem mais dois Deputados Federais, Deputado Assis
Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, e Deputado
Jesus Rodrigues, que também são oriundos da Caixa
Econômica Federal, de uma trajetória semelhante. Ali,
ainda nos anos 80, tive o privilégio de presidir o conselho deliberativo da Federação da Caixa (Fenae), daí fui
para o movimento sindical. Fui Vereador de Teresina,
Deputado Estadual, Deputado Federal duas vezes, e
sempre digo: no primeiro, turno Governador do Piauí,
e agora tenho essa responsabilidade de representar o
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meu Estado – aqui junto com o Senador João Vicente
e com o Senador Ciro Nogueira –, o Estado do Piauí,
nesta Casa. Lá, portanto, iniciei minha caminhada política até chegar aqui ao Senado.
Por que eu cito essa lembrança? Para manifestar
aqui a minha gratidão a todos que fazem a Caixa Econômica, através do Presidente Jorge Hereda, a Fernanda, que
por lá passou, e tantos outros dirigentes, uma instituição
financeira de grande relevância para o desenvolvimento
do Brasil e também do meu Estado, o Piauí. Ali travamos
importantes discussões sobre o papel da empresa.
Não poderia, com todo o conhecimento, com toda
a importância que tem, concentrar os maiores ativos
na área de poupança do Brasil, coordenar o FGTS, e a
gente ver uma empresa que... Até o início deste século, ali ainda em 2000, 2001, 2002, nós tínhamos uma
política de habitação invertida, em que, muitas vezes,
o que a gente mais presenciava eram os leilões para
tomada de habitação. Aquilo colocava uma imagem
ruim para os que ali trabalhavam.
É com orgulho que, 10 anos depois, comento desta
tribuna o balanço financeiro e social da Caixa no ano de
2012. No meio de uma conjuntura econômica de turbulência no mundo, de grandes desafios no Brasil, a Caixa
obteve o lucro recorde no ano passado. Foram mais de
R$6 bilhões de lucro, ou seja, 17% a mais que em 2011.
E veja, Sr. Presidente, em um momento em que, como
banco público, foi um dos bancos que mais contribuiu
para a redução dos juros no Brasil. Quando se falava
em redução de juros, nós tínhamos grandes desafios, e
travamos aqui... V. Exa participou. Estive à linha de frente,
muitas vezes encorajando membros da equipe do nosso
Governo, porque diziam: “olha, não é possível”. Por quê?
Porque havia uma regra na poupança segundo a qual ela
não pode ser mexida. E, por conta disso, não se pode
mexer na Selic, porque senão, daqui a pouco, todo esse
saldo de poupança vai se transformar em aplicações, em
papel de governo. Esse era o receio que se tinha. Fizemos aqui de uma forma democrática. A Presidenta Dilma
disse: “olha, o que está nas cadernetas de poupança até
a data deste ato permanecerá com as mesmas regras.
A partir de agora, é uma outra regra”.
E vejam o que aconteceu: aumentou o saldo de
poupança. Por quê? Porque há também a importante
credibilidade nesse agente financeiro que orgulha o
Brasil, que é a Caixa Econômica Federal. Então, é uma
verdadeira volta por cima, praticando juros baixíssimos.
Eu me lembro o que era juro de crédito pessoal,
de consignação, juros aplicados na própria habitação.
Muitas vezes o cidadão tomava emprestado dinheiro
para comprar uma casa, tirava ali R$10 mil para comprar uma casa simples e ele tinha que pagar três vezes,
quatro vezes mais o valor daquela casa, tão grandes
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eram os perversos encargos cobrados do cidadãos
simples. Então, é uma verdadeira volta por cima.
Se fizermos uma comparação com o ano de 2002,
o lucro da Caixa, mesmo num período de juros muito
elevados, foi de pouco mais de R$1 bilhão. Sendo que,
em 2001, o governo teve de socorrer a instituição com
9,3 bilhões. No ano anterior, o povo brasileiro teve que
socorrer a empresa botando R$9,1 bilhões para fechar
as suas contas e, mesmo assim, ela teve um prejuízo,
naquele ano, de R$5 bilhões. Digo isso para mostrar que
isso não é obra do acaso. O resultado que colhemos
em 2012 é competência, Sr. Presidente, é dedicação,
é aposta, são pessoas que ali vestem a camisa, como
funcionários, como gerentes, como diretores, como,
enfim, pessoas que fazem a empresa, e é claro com
o apoio que recebem do povo brasileiro.
Esse lucro tão relevante para a economia brasileira é um lucro em que 100% são da União, são do
povo brasileiro de volta. Agora, é a empresa que lá
atrás teve de tirar dinheiro do povo, para socorrê-la,
que agora coloca para o Tesouro Nacional. É resultado
de uma aposta realizada no povo brasileiro.
A política de juros baixos, o aumento no volume de
dinheiro para empréstimos, a estratégia para manter a
baixa inadimplência levaram a Caixa a esses resultados
tão positivos. A carteira de crédito cresceu 42% com investimentos, veja só, de 353 bilhões em relação ao ano
anterior, com uma inadimplência – para não dizer: “Ah,
mais foi feito de forma irresponsável.”–, que é considerada
baixa para o padrão bancário mundial, de 2,08%. Essa é
a média da inadimplência. Notem bem, o percentual de
recursos disponibilizados para crédito cresceu em 42%
enquanto os índices de inadimplência permaneceram
baixos, semelhantes aos de 2011, em 2,08%.
Só na economia brasileira a Caixa Econômica
injetou, investiu R$530 bilhões por meio da contratação de créditos, e são créditos que mudam a vida das
pessoas através de programas de governo, como, o
mais conhecido deles, o programa Minha Casa, Minha
Vida, lançado lá atrás por essa ideia genial do Presidente Lula, de cuidar exatamente de uma solução de
habitação para quem não tinha casa; quem tinha salários elevados ou construía diretamente, quem era
empresário, construía diretamente a sua casa; quem
não tinha, não tinha acesso à rede bancária. E passou
ali a colocar esse importante programa.
Lembro-me – eu era governador na época, V. Exª
também – das primeiras reuniões, diziam ser impossível a meta de um milhão de moradias. O Brasil praticava, às vezes, num governo inteiro, 60 mil moradias
por ano, e de repente ir para um milhão de moradias.
Então era um volume considerado importante, acima
da capacidade, como muitos diziam naquela época.
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Pois bem, só na economia brasileira foram injetados R$530 bilhões, no Minha Casa, Minha Vida, no
Brasil Carinhoso, no Garantia de Safra, na remuneração de pessoal, nos encargos destinados ao Governo
Federal, Estados e Municípios; outros R$4,7 bilhões
também através das loterias da Caixa, repassados à
sociedade, em forma de projetos sociais, na educação,
na saúde, na segurança, no esporte. O saldo da carteira imobiliária também bateu recorde, foram R$205,8
bilhões só no ano passado. Com o programa Minha
Casa, Minha Vida, entre 2009 e 2012, foram contratadas mais de dois milhões de novas moradias, já foram
entregues mais de um milhão de moradias.
Estive no meu Estado, com o Presidente Jorge
Hereda, comemorando esse um milhão de moradias,
entregando de uma vez só mais de quatro mil moradias
para as pessoas na Capital, em Teresina, onde mais
de 30 mil moradias foram realizadas nesse período,
Desse número, um milhão de casas, como disse, já
foram entregues aos novos proprietários, beneficiando
mais de quatro milhões de pessoas. Eu mesmo posso
aqui testemunhar os efeitos dessa década. Apenas no
meu Estado, o Piauí, foram 119 mil casas entregues,
prontas, em diversos programas, na zona urbana,
Na zona urbana, na zona rural. Antes, só se trabalhava com cidades grandes. Depois, caiu para cidades
até 50 mil habitantes. Hoje, cidades com menos de 50
mil habitantes inclusive na habitação rural.
No Piauí, com o Programa Minha Casa, Minha
Vida e as demais linhas de créditos para habitação,
a Caixa investiu apenas nesse ano de 2012, mais de
R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão? Imaginar um investimento como esse no meu Estado, Sr. Presidente, era
algo impossível. Era algo impossível! Só em moradia,
um aumento de 105% em relação aos investimentos
realizados em 2011 que já foram elevados para o padrão normal do meu Estado.
Lá a equipe da Caixa, coordenada pelo superintendente competente, Emanuel Bonfim e toda a equipe,
inovou no atendimento. O pessoal do banco percebeu
que muita gente ficava de fora do programa Minha
Casa, Minha Vida e não se conformou em ficar atrás
do balcão porque não sabia, essa parte da população,
lidar com a papelada. Esquecia de documentos, perdia
prazos e, para solucionar o problema, foram montadas
oficinas em parceria com algumas entidades sociais
para ensinar o passo a passo para as pessoas ingressarem no programa de Governo.
Confesso que, como funcionário da Caixa, ajudei,
Sr Presidente, a convencer o Presidente Lula, a Presidenta Dilma a garantir que a Caixa – com o know-how
que tinha – pudesse, de um lado, trabalhar com habitação nas grandes cidades – e é importante isso –, mas
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também cuidasse das médias e pequenas cidades e
também na zona rural. Era quase impossível imaginar,
há pouco tempo, a Caixa Econômica trabalhando com
habitação rural, acreditando inclusive em movimentos
sociais, entidades dos próprios mutuários que ali participam dessa construção como, por exemplo, a Federação das Associações Moradores Estado do Piauí.
Eu destaco aqui o resultado desse trabalho, do
corpo a corpo feito pelo pessoal da Caixa. Aliás, vou
além: ajudei para que criassem a chamada Universidade
Caixa que é hoje uma escola de formação de gestores
públicos em Municípios que não têm essa possibilidade
para acessar os programas do Governo Federal. Pois
bem, o resultado: o número de casas contratadas para
essa fatia da população que mais precisa, tanto na área
urbana quanto na área rural, são pessoas que moram
em áreas de enchentes, que moram em áreas de risco.
Apenas no anos passado, de 3.423 contratos assinados
em 2011, que já haviam crescido, esse número pulou
para 12.201 contratos em 2012 só na área urbana, fora
a área rural. Então, o resultado está aí.
Anunciar isso aqui é motivo de muita alegria,
senhoras e senhores, porque além de constatar que
o sonho da casa própria foi realizado por milhares de
piauienses, nós sabemos que a construção dessas
moradias movimentou a construção civil, que executa
essas obras, o comércio local, gerou a contratação de
novos empregados para fazer rede elétrica, para fazer
calçamento, os que trabalham na produção de telha,
tijolo, os que trabalham como pedreiros, como assentadores de pisos, enfim, e casas de grande qualidade.
Pois bem, isso incrementou a economia local,
num grande efeito cascata, aliás desenvolvendo a necessidade de mais profissionais em regiões longínquas
do nosso País.
O mesmo aconteceu com o Programa de Microcrédito do Governo Federal. Esse programa, para quem
não se lembra, consegue créditos de até R$2 mil para
o empreendedor investir em seu pequeno negócio.
A Caixa, no Piauí, montou também oficinas para
ensinar essas pessoas a contratarem microcrédito. A
procura foi tão grande que fez a Caixa bater todas as
suas metas. Só de julho a dezembro do ano passado,
foram realizadas mais de 120 mil operações em todo
o Estado, Sr. Presidente.
Somos o Estado com mais empreendedor no Brasil, e disso eu tenho orgulho. Tenho insistido muito para
a população do meu Estado que nós não podemos ter
uma formação voltada apenas para ser empregados,
para ser servidores públicos. Não. É preciso acreditar
em ser empreendedor. E começar de algum ponto,
começar como um pequeno empreendedor.
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O investimento, portanto, da Caixa Econômica
Federal, no Piauí, e em outros programas do Governo Federal, como Bolsa Família, Garantia Safra, Bolsa Formação, como citei, o Brasil Carinhoso, também
cresceu em 2012, um crescimento de cerca de 30%
em relação a 2011. Mas também investimentos em
saneamento, para o comércio, para a indústria, para
empreendedores de médio e de grande porte.
Foi acreditando no Piauí e apostando no Brasil
que se trabalhou. E veja, essa aposta deu o seguinte
resultado, Sr. Presidente. No ano de 2002, e eu cito
aqui o meu Estado, o Produto Interno Bruto era R$7
bilhões. No Brasil, o Produto Interno Bruto, o PIB, chegava a US$500 milhões. No Piauí, a R$7 bilhões, em
2012. E com o apoio da Caixa Econômica, de outros
bancos, de outras áreas do Governo, e chegando de
forma muito presente o setor privado no comércio, na
indústria, na agricultura, tudo isso contribuiu para que
o nosso Produto Interno Bruto saltasse de R$7 bilhões
para R$22 bilhões, mais de três vezes, já em 2010. E
veja, agora, em 2012, chegamos a R$27 bilhões.
Era de R$7 bilhões, Sr. Presidente, no Piauí, o
Produto Interno Bruto, foi para R$27 bilhões.
É uma década, portanto, que marca a história
do nosso povo, marca a história do Brasil, marca a
história do Piauí.
E veja só, junto com a Caixa Econômica, o Banco
do Brasil também acaba de apresentar o seu resultado,
também contribuindo com queda de juros, junto com
outros bancos públicos. Esse é o papel das estatais
do setor público, tantas vezes criticado.
Os lucros, da ordem R$12,2 bilhões, divulgados
pelo Banco do Brasil esta semana, mostram que a estratégia do governo em investir na política de juros baixos
e incentivos ao crédito está no caminho certo. O Brasil
foi na contramão de diversos países e mostrou que a
saída não era apostar na crise, mas numa forma de sair
dela. O lucro que o Banco do Brasil teve em 2012 foi o
maior da história da instituição. Repito: no momento em
que se reduziam juros. E o que impulsionou esse lucro?
A expansão da carteira de crédito e o rigor na gestão de
risco, portanto, também, demonstra competência, assim
como no BNDES, assim como na Petrobras, que deu
R$21 bilhões; assim como em outras empresas brasileiras.
A carteira de crédito do Banco do Brasil cresceu
24,9%, quase um quarto...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –...
em relação ao ano anterior, com investimentos de
R$580,7 bilhões, no Brasil e no exterior. Também com
grandes e importantes investimentos, especialmente
para a agricultura no meu Estado.
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Por isso, Senhoras e Senhores, comemoro, aqui,
e parabenizo o desempenho financeiro da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Faço votos de
que esse crescimento se perpetue e que, cada vez
mais, o povo brasileiro se beneficie com o sucesso
dessas instituições, que são genuinamente do povo
brasileiro, que não são apenas instituições financeiras,
mas têm um importante papel público, um importante
aliado nas realizações de sonhos e na formação de
cidadania do nosso povo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Wellington Dias?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Com
o maior prazer, meu querido Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ainda há pouco, na viagem de São Paulo para cá, coincidentemente ali, conheci e conversei um pouco com
o responsável pelo Banco do Brasil, que justamente
anunciou, hoje, em São Paulo, o lucro recorde da ordem de R$12 bilhões e ...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
R$12,2 bilhões.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E maior
do que em qualquer outro ano na história do Brasil. E
eu perguntei a ele a respeito das razões. Ele me disse que isso decorreu muito da iniciativa, da diretriz da
Presidenta Dilma, do próprio Banco Central, de diminuir
significativamente as taxas de juros e aumentando as
oportunidades de crédito, e que este lucro maior, que
também coincide com o da Caixa Econômica Federal,
decorreu, em grande parte, do maior volume de operações que passaram a ser realizadas a taxas de juros
baixos e que, inclusive, teve um efeito sobre as demais
instituições de crédito no Brasil, que, de alguma maneira, perderam um pouco, por causa da competitividade
maior da iniciativa dos bancos oficiais. Mas, certamente,
isso significou um passo muito saudável. Cumprimento
V. Exª por aqui estar registrando esse fato importante.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
que agradeço, é o Presidente Dida, como nós o chamamos, carinhosamente, e toda a sua equipe que eu
quero parabenizar.
Enfim, Sr. Presidente, eu acho que com essas
palavras temos grandes desafios, inclusive, Sr. Presidente, de olhar para aqueles contratos de financiamento que foram feitos com encargos elevados lá atrás e
que hoje precisam ser negociados. Nós não podemos
manter as mesmas regras, muitas vezes matando a
galinha dos ovos de ouro, matando o comerciante, o
produtor agrícola, enfim, que, lá atrás, tomou um empréstimo com encargos muito elevados e que precisa
trocar a sua dívida, como querem os Estados, como
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querem os Municípios, por essas taxas dessa nova
realidade do Brasil.
É isso que comemoro.
Muito obrigado, pela tolerância inclusive, e também agradeço ao Senador Suplicy pelo aparte. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o meu Líder, Wellington Dias, pelo
pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, como inscrito...
Aqui tem um termo, Senador Aloysio, que não
cabe a V. Exª, porque, como a Senadora Lúcia Vânia
vai falar pela Liderança do PSDB, aqui estamos inscrevendo V. Exª como pela Liderança da Minoria. Mas não
cabe Minoria para V. Exª. V. Exª é um Senador que tem
uma... Mas, isso é parte do rito da Casa, pura e simplesmente, para quem está nos assistindo, ao Senado.
Tem a palavra o Senador Aloysio, pelo tempo regimental de 10 minutos, com a tolerância necessária.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) –
Muito obrigado, meu querido amigo Presidente Jorge
Viana, V. Exª sabe da relação de amizade, de respeito, de colaboração que nós temos em tantos temas
importantes que às vezes nem chegam ao Plenário,
mas que conseguimos trabalhá-los nas comissões a
partir de uma mesma visão do Brasil, dos interesses
fundamentais do nosso povo. É um orgulho ser seu
colega e é um privilégio ser seu amigo.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
eu ouso, Sr. Presidente, voltar à tribuna hoje para repisar
tema de que tratei ontem e que foi suscitado pela comemoração de dez anos de presença do PT no Governo.
Volto ao tema, Sr. Presidente, porque confesso
a V. Exª o meu constrangimento, o meu dissabor ao
ler, em um dos jornais de hoje, frase pronunciada pela
Presidenta Dilma Rousseff no discurso na festa petista. Disse a Presidente: “Nós não herdamos nada; tudo
nós construímos”. É uma versão exagerada do “nunca antes neste País”. É uma hipérbole a arrogância, a
autossuficiência que, em muitos casos, resvala pela
bazófia com que muitas vezes o Presidente Lula, ao
seu tempo, se expressou.
Como não devemos nada a ninguém? Como
construímos tudo?
O Brasil, Sr. Presidente, não começou ontem,
como os governos que têm consciência da sua importância devem ter consciência da sua transitoriedade,
do fato de que todos nós passamos e nossa ambição
é a de deixar, quando sairmos, algo melhor do que
encontramos. Mas a noção de que é uma continuidade, Presidente Renan Calheiros, é exatamente estímulo para que possamos querer ir adiante. Mas não
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se pode querer ir adiante fazendo tabula rasa do que
se passou ontem!
Todos se lembram do Hino à República: “Nós nem
cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre País”. O Hino à República é de 1889; a abolição
foi de 1888, um ano antes. “Nós nem cremos que escravos outrora”, como se fosse um passado longínquo.
Ora, os governos Lula e Dilma devem, sim, em
primeiro lugar, ao esforço coletivo do povo brasileiro
para trabalhar, para desenvolver, para criar, no campo material, no campo cultural. Quando dissermos “o
Brasil cresceu, o Brasil fez isso, o Brasil fez aquilo”, o
Governo pode ser parte disso. Muitas vezes, o Governo
atrapalha. E, no governo petista, muita coisa atrapalhou,
como, eventualmente, no governo do PSDB também.
Nós temos que ter a humildade de compreender
a transitoriedade e o fato de que nós somos portadores
de herança! Essa herança, evidentemente, tem que ser
avaliada, e o povo a fez, no momento em que buscou
a alternância entre o governo do PSDB e o governo do
PT. Mas duvido que um cidadão brasileiro minimamente
informado não considere algo extremamente positivo o
esforço, o resultado do esforço de todos nós brasileiros
para debelar a inflação, um esforço liderado pelo Presidente Itamar e depois pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem é o brasileiro que não se angustia
com a perspectiva de que a inflação volte? Quem é o
brasileiro que lê com tranquilidade os índices de aumento de preços, especialmente dos gêneros de primeira
necessidade? Quem é que não valoriza esse aspecto
fundamental da herança que o governo do PT recebeu?
Imaginem os senhores: o que seria o Brasil hoje
se o PT tivesse chegado ao governo com as ideias
que tinha quando o Presidente Lula era o espantalho
do empresariado brasileiro, antes que tivesse a lucidez
de renegar o seu programa original? – renegar numa
carta que circulou, Carta ao Povo Brasileiro, mas,
de qualquer maneira, houve mudança radical no seu
programa. O que seria o Brasil se tivesse chegado ao
governo o PT que queria fazer auditoria da dívida externa e da dívida interna – imaginem os senhores! – e
se não tivesse a antecedê-lo um governo que tivesse
aplainado o terreno com o Plano Real, com as privatizações, com as mudanças importantes da relação
entre Estado e sociedade, com a consolidação da democracia em nosso País?
O Plano Real não foi apenas uma lei contra a qual,
aliás, as bancadas do PT votaram. Hoje tenho certeza de
que os meus amigos petistas no Congresso aprovariam.
“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”. É um
soneto bonito de Camões. Ainda bem. Mas não joguemos fora um tempo que passou há tão pouco tempo!
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Nós falamos hoje – e o Senador Wellington Dias
falou – da necessidade de revermos os índices de correção da dívida dos Estados e Municípios.
Senhores, o que seria do Brasil se o Presidente
Fernando Henrique não tivesse tomado a atitude corajosa – corajosa! – de trazer para a União, de federalizar
a dívida mobiliária dos Estados e de alguns grandes
Municípios do nosso País? O Brasil estaria hoje inviabilizado. Aí, sim, o Haiti seria aqui.
As privatizações, que foram objeto de uma cantilena monótona, recorrente do PT durante as campanhas
eleitorais. Meus caros colegas, imaginem os senhores
se nós poderíamos estar aqui usando um instrumento como o celular, que tem telefone, tem imagem, tem
Internet, se não tivesse havido a mudança profunda
no sistema de telecomunicações no Brasil, conduzido, no governo Fernando Henrique, por Sérgio Motta.
Imaginem os senhores.
Imaginem os senhores: falou-se ontem da privatização da Vale do Rio Doce, que, na época, foi apontada, demonizada pelo PT como se fosse a privatização
dos minérios brasileiros; pois bem, houve uma tentativa, por iniciativa do Deputado Ivan Valente, do PSOL,
de convocação de um plebiscito sobre a Vale, sobre
se deveria ser “reestatizada” ou mantida na iniciativa
privada. O relator da matéria desse projeto de resolução foi o Deputado Josué Guimarães, PT do Ceará.
O parecer do Deputado Josué Guimarães, que se encontra nos Anais da Câmara, é uma peça muitíssimo
bem elaborada em defesa da privatização da Vale:
Não há como negar que a mudança das características societárias da Companhia Vale do Rio
Doce foi passo fundamental para estabelecer
uma estrutura de governança afinada com as
exigências do mercado internacional, e que
possibilitou extraordinária expansão dos negócios e acesso a meios gerenciais e mecanismos de financiamento que muito contribuíram
para [o desempenho dessa companhia e tal].
E vai por aí o parecer do Deputado petista.
Ainda ontem, infelizmente, o assunto Vale foi
novamente trazido à tribuna por colega da situação,
dizendo que há coisas sulfurosas nas privatizações.
Ora, o PT teve dez anos, com a faca e o queijo na mão,
para vasculhar tudo o que houve nessas privatizações
e, evidentemente, não encontrou nada de errado, de
irregular, porque nada houve de errado e de irregular.
Os resultados foram altamente benéficos para o nosso
País, especialmente porque, ao lado das privatizações,
foi introduzido um passo importantíssimo na estrutura
administrativa do Estado brasileiro, que foi a introdução
das agências reguladoras – que, infelizmente, vêm so-
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frendo retrocesso nos seus poderes, nos seus meios
de funcionamento...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... como outro dia, ainda recentemente,
lembrou a Senadora Lúcia Vânia, e também pela entrega de cargos importantes dos seus quadros a partidos políticos e a chefes políticos. Mas o fato é que as
agências reguladoras estão aí para serem resgatadas,
para serem fortalecidas.
Imaginem os senhores se não tivéssemos adotado
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Onde estaria a credibilidade da política fiscal brasileira se não tivéssemos
adotado essa lei, que é uma âncora importante da estabilidade, da respeitabilidade e que, infelizmente, vem
sendo aos poucos corroída? Nesse sentido, a oposição
ontem, quando discursava, faz alerta ao Governo para
que reveja os métodos a que recorre, mediante contabilidade esquisita, para burlar a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Mas imaginem os senhores se isso não existisse.
Imaginem os senhores se não tivéssemos o Proer. Alguns ministros do governo Fernando Henrique,
ainda hoje, respondem a ações judiciais, injustamente.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Imaginem o que seria o Brasil se nós
não tivéssemos, Presidente Renan Calheiros, saneado
o sistema bancário brasileiro, criando o Proer; imaginem
as consequências terríveis que a quebra do Lehman
Brothers traria para a economia brasileira.
Isso é uma herança! Por que não valorizá-la?
Nós saberemos valorizar, sim, quando chegarmos ao poder, Presidente Renan Calheiros, Presidente
Jorge Viana, aquilo de bom que o governo do PT fez:
a ampliação dos programas de transferência direta de
renda, que começaram não no nosso governo, começaram antes, aqui em Brasília, em Campinas, patrocinadas pelo Banco Mundial, mas que se transformaram
em política de Estado do governo Fernando Henrique,
sob a inspiração de Ruth Cardoso.
Apenas para concluir, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Nós saberemos valorizar o esforço feito
– pelo menos eu, muitos dos meus colegas e a nossa
bancada no seu conjunto – do Governo para derrubar,
para diminuir a tarifa de energia elétrica. Mas é preciso reconhecer também que a interligação do sistema
elétrico brasileiro Norte–Sul foi o governo Fernando
Henrique! Que o esforço para ampliarmos o pacto de
geração térmica veio do nosso tempo! Assim como eu
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valorizo, e muito, o Pronatec criado pela Presidente
Dilma, adotando, aliás, uma ideia lançada pelo meu
companheiro José Serra na campanha presidencial.
Veja, Sr. Presidente, como há interpenetração
de ideias e de iniciativas que não comportam rupturas
radicais, não comportam a demonização...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... não comportam a política de contradições “nós somos o povo, e eles são os nossos inimigos”.
Temos muito que fazer para avançar na educação,
mas é preciso reconhecer que a cultura da avaliação,
introduzida por Paulo Renato, abre caminho extraordinário para a recuperação da qualidade do nosso ensino
público. Assim como o Fundef foi semente benfazeja
do fundo, plantada por Fernando Henrique e cultivada
por Lula no seu governo.
Há tanta coisa a ser feita na segurança pública,
mas nós criamos o Fundo Nacional de Segurança
Pública, que tem tido suas verbas congeladas, cortadas, mas é um instrumento permanente. Há muito
mais que se fazer.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Aloysio?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mas eu queria voltar apenas a isso,
Sr. Presidente, apenas ao campo político. Não nos
esqueçamos...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP) – o fato é que tivemos presidentes – Fernando
Henrique, Lula, Dilma – que participaram ativamente da
luta contra a ditadura e que têm todos um compromisso
fundamental. E esta é uma herança que um transmite
para o outro e que não pode ser renegada, com estabilidade da democracia, com as regras do jogo. As regras
do jogo que não se compadecem com o discurso de Rui
Falcão na festa de ontem, quando disse que é preciso
criar meios para controle social da imprensa, da mídia.
A Comissão da Verdade é filha da Comissão dos Mortos
e Desaparecidos. É uma construção coletiva.
Possamos ser dignos das boas heranças uns
dos outros.
Desculpe, Sr. Presidente, eu acabei por estourar
– e muito – o tempo, com a complacência de V. Exª.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Em face disso, e por estar falando como
líder não será possível ouvir o aparte que me solicita
meu prezado amigo Governador Wellington Dias.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. ���������������������
Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa do Senado Federal gostaria
de dar estas informações à Casa e ao País: em reunião na manhã de hoje, aprovou, Srs. Senadores, as
seguintes matérias:
– Sessões de debates temáticos no Senado Federal.
Tem sido manifestação de diversos Senadores
encontrar uma alternativa para que os grandes debates possam ser mais largamente feitos no Senado
Federal. Mas, como todos sabem, Srs. Senadores, o
Regimento Interno do Senado limita o tempo de uso da
palavra. É certo que esses dispositivos limitadores do
tempo democratizam o uso da palavra nesta Casa do
Congresso Nacional, mas o Regimento não contempla
momentos em que é necessário um tempo maior para
se instalar o debate.
Desde o Império, o Senado tem por vocação
aglutinar e aprofundar temas relevantes de interesse
nacional, especialmente em virtude da natureza de sua
composição representativa. Assim, a Mesa apresenta,
aprovado por unanimidade, o Projeto de Resolução nº
9, de 2013, que institui as sessões de debates temáticos no Senado Federal, que representarão a volta do
Senado à discussão dos grandes temas da agenda
nacional. São sessões de discussão e de deliberação.
Nós estamos submetendo à apreciação rápida do
Plenário do Senado Federal esse projeto de resolução
que, hoje, a Mesa aprovou à unanimidade, depois de
longa discussão.
Eu já concederei a palavra a V. Exªs.
Outra decisão que a Mesa do Senado aprovou,
para que nós possamos exatamente agilizar o processo legislativo, tanto do Senado Federal quanto do
Congresso Nacional, foi a de pautar a reforma do Regimento do Senado, que se encontra na Comissão de
Constituição e Justiça.
Nesse sentido, após a eleição do Presidente daquele colegiado, nós entraremos em contato para tratarmos desse assunto, para trazermos esse assunto. O
Regimento manda que a Mesa designe uma comissão
para que nós possamos votar, o mais rapidamente possível, a reforma do Regimento do Senado e a reforma
do Regimento Comum, o Regimento do Congresso
Nacional, que é de 1970.
Nós conversaremos com o Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Henrique Eduardo Alves, na próxima semana, para que possamos, juntos,
apressar essa reforma, constituindo uma comissão
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mista, a fim de que, num curtíssimo espaço de tempo, nós possamos atualizar também o Regimento do
Congresso Nacional.
Ainda outra decisão, aprovada pela Mesa, é no
sentido de que nós tenhamos a prestação de contas
das atividades das agências reguladoras pelos seus
respectivos dirigentes. A Mesa apresentará, hoje mesmo, proposição no sentido de promover que as agências
reguladoras, através dos seus diretores, anualmente,
prestem contas de suas atividades, em reunião conjunta da Comissão específica, incumbida de sabatinar
seus dirigentes, com a CCJ e a CAE.
Outra decisão que nós aprovamos hoje na reunião
da Mesa Diretora foi a de pautar a votação dos critérios do Fundo de Participação dos Estados para o dia
19 de março. Nós vamos ter, no dia 13, uma reunião
com os Líderes partidários das duas Casas e com os
Governadores de Estado e, assim, no dia 19, procederemos à votação dos critérios para distribuição do
Fundo de Participação dos Estados.
Inclusive, nós podemos inaugurar, nesse intervalo de tempo, a sessão de debate temático, aqui no
Senado Federal, com esse que é um tema de absoluta
relevância. A sessão de debate pode ser proposta pelo
Presidente, pode ser proposta por um terço da composição do Senado Federal e aprovada pela maioria
dos membros desta Casa.
Nós pautamos – e também foi uma decisão da Mesa
– a regulamentação do inciso XV do art. 52 da Constituição Federal, tema com o qual eu havia me comprometido
aqui no plenário do Senado Federal, no dia da eleição,
que confere ao Senado a atribuição de avaliar, periodicamente, a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional.
Embora nós tenhamos criado uma Subcomissão
para tratar do tema no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, ela não tem funcionalidade uma vez
que nós não regulamentamos o art. 52 da Constituição
Federal, de modo a que o Senado exerça mais essa
competência.
A decisão de colocarmos na pauta a regulamentação do art. 52 da Constituição, garantindo a sua apreciação em caráter de urgência aqui no plenário, será mais
uma medida entre aquelas que objetivam o fortalecimento do Senado Federal no cumprimento do seu papel
constitucional e na relação com a sociedade brasileira.
Estabelecemos também que faremos realizar uma
reunião da Mesa com os Presidentes das Comissões
Permanentes na próxima semana, assim que S. Exªs
sejam eleitos, para levantarmos todas as matérias
que estão tramitando naquelas Comissões a fim de,
na semana seguinte, em reunião com os Líderes das
bancadas partidárias, estabelecermos, a partir dessas
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informações, uma agenda de prioridade legislativa para
o primeiro e para o segundo semestres deste ano.
Novamente, são essas as decisões que a Mesa
hoje aprovou por unanimidade, depois de uma longa
discussão.
Como todos sabem, nós tivemos, na terça-feira,
uma reunião administrativa da Mesa, quando encaminhamos medidas administrativas por nós aprovadas. E,
hoje, nós tivemos o encaminhamento, por intermédio
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da Mesa Diretora do Senado Federal, dessas medidas legislativas que, com absoluta convicção, servirão
para aprimorar os trabalhos desta Casa do Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de resolução
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário a
abertura do prazo de cinco dias úteis perante a Mesa,
para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 9, de 2013, nos termos do Regimento Interno.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de dar início à Ordem do Dia,
concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Wellington
Dias e, em seguida, ao Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E também à Senadora Ana Amélia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Eu disse aqui, quando aprovamos a Mesa do Senado, do quanto tínhamos
essa segurança da responsabilidade de V. Exª com a
função que estava assumindo naquele instante.
Quero aqui externar, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Bloco que represento, bem como pelos
meus colegas Jorge Viana e Flexa Ribeiro, que fazem
parte da Mesa, a nossa animação com as medidas
que estão sendo tomadas.
A primeira, essa de se realizar as sessões temáticas. Já vinha sendo cobrada essa medida há algum
tempo, ainda em 2011, em alguns momentos, semelhantes ao que vivemos aqui esta semana. Novamente,
foi colocada a importância de se ter esse mecanismo
do debate, que é próprio do Parlamento.
Então, não só concordo com as resoluções – e
aqui manifestamos o nosso apoio e o parabenizamos
pela decisão –, mas também com a ideia de abrirmos
este momento, como uma proposta de V. Exª, como
Presidente, sobre o Fundo de Participação. Acrescento
que temos uma pauta aqui própria do Pacto Federativo. Aliás, venho insistindo desde o começo: um dos
problemas que temos tido, com efeito colateral nesse
e naquele Estado, leva em conta a gente votar sem
ter um compromisso com o todo. E este Parlamento
tem um compromisso com o todo! Queremos discutir
o Fundo de Participação; queremos discutir o ICMS,
a criação do Fundo, a parte dos encargos e da dívida
relacionada a essa regra da distribuição dos recursos
do pré-sal. Enfim, existe um conjunto de medidas que,
sem criar novos impostos, significa uma repartição,
inclusive com participação da União, por iniciativa da
própria União, que são essenciais para este momento.
E chamo a atenção para a importância dessa
pauta: os municípios com menos de 50 mil habitantes
estão hoje inviabilizados! Essa é uma realidade no
Brasil. Municípios grandes estão com baixa, pouca
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ou nenhuma capacidade de investimento. Então, precisamos tratar de temas como esse, e por isso dou os
meus parabéns.
Há temas relacionados à economia, temas relacionados à educação. Assim, é nosso dever, assim
como tratar do Fundo de Participação, tratar do Plano
Decenal da Educação, a destinação dos próprios recursos, como propõe a Presidente, para poder atender
a essa vontade de ampliação.
E também, Sr. Presidente, quero parabenizá-lo
pela criação dessa Comissão – é uma forma importante de discussão – de acompanhamento das Agências.
Creio que ficou faltando esse mecanismo da prestação
de contas. Se em todo o Executivo, em outras áreas,
inclusive com o poder de liberdade e de independência
que se deseja para as Agências, se o próprio Banco
Central se obriga a apresentar a sua prestação de
contas, como imaginar que as Agências não a fariam?
Então, eu quero aqui, como Líder, me somar a
esse esforço da Mesa.
Permita-me ainda, Sr. Presidente – e não sei se
o meu colega Aloysio Nunes está aqui –, apenas para
esclarecer duas coisas. Não procede a informação de
que o Presidente do Partido dos Trabalhadores, Rui
Falcão, tenha, nem ontem, nem em qualquer momento,
defendido qualquer processo de censura à imprensa.
Não! O que ele trata, vem tratando, e nós tratamos
aqui, abertamente, sempre, é da regulamentação de
um conselho.
Nós temos Conselho de Justiça, Conselho do
Ministério Público, conselhos de toda ordem, enfim, e
o País tem, na sua Constituição, a disposição sobre a
criação também desse conselho, que não trata apenas necessariamente da imprensa, mas de todas as
áreas, para proteção, inclusive, da independência do
setor de imprensa e comunicação.
Da mesma forma, também digo a ele que, da nossa parte, recebemos, numa linguagem bem simples,
como fumar um charuto da paz, no sentido do reconhecimento daquilo que se coloca. Eu disse aqui, na minha
fala, que o Brasil não começou nem em 1980, quando
se criou o Partido dos Trabalhadores, nem em 2003,
quando começou o primeiro governo democrático e
popular, mas são inegáveis as mudanças que tivemos.
Ontem, eu tratei aqui apenas de dizer como era
e como passou a ser. E, sim, eu ainda ontem reconheci aqui, primeiro, o papel do Presidente Fernando
Henrique na democratização e em outras áreas, na
implantação do Fundef. Nós tínhamos só o primário e
passamos a ter o ensino fundamental, como compromisso do Brasil, e que foi ampliado para o ensino médio.
Enfim, o que eu quero dizer é que não fomos nós
que trouxemos essa pauta; foi um Líder do PSDB, o
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Senador Aécio Neves, e é legítimo que faça isso. Ontem S. Exª subiu à tribuna para falar dos 13 pontos negativos do Partido dos Trabalhadores. Então, nós nos
vimos no direito, inclusive, não indo na mesma direção,
de apresentar os 45 pontos de sucesso desses dez
anos do governo popular, democrático, encabeçado
pelo Partido dos Trabalhadores, do qual outros partidos também fazem parte.
Era isso apenas que eu tinha a obrigação de esclarecer, como Líder.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Senador Randolfe, com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Queria saudar V. Exª e a Mesa pela decisão. Ainda ontem, nós tivemos um momento que carecia de
um debate mais aprofundado, quando ouvimos o Senador Aécio e o Senador Wellington como Lideranças
dos dois maiores partidos políticos de campos opostos do País: o Partido que governa o País e o maior
Partido da oposição. Sentimos que aquele momento
seria um bom espaço para termos um debate sobre
o Brasil, inclusive para as posições – como a minha –
divergentes e de crítica às duas posições e aos rumos
seguidos por ambos os governos.
V. Exª e a Mesa tomaram a decisão no momento
imediato a esse questionamento que foi feito ontem. Eu
queria cumprimentar V. Exª e cumprimentar o conjunto
da Mesa pela decisão.
Sessões por debates temáticos são uma possibilidade, e esta é a Casa adequada, a Casa legislativa do País adequada para esse espaço de debates.
O Senado, eu acho...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer que...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... essa decisão da Mesa eu fiz questão
de destacar e, logo depois da aprovação do projeto de
resolução, eu liguei para V. Exª...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– De fato.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e para o Senador Cristovam Buarque também.
Essa proposta foi, sobretudo, inspirada pelos
Senadores Cristovam Buarque e Randolfe Rodrigues,
e ela materializa um desejo uníssono do Senado Federal no sentido de que nós possamos devolver ao
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Senado Federal o grande debate nacional, e agora,
nos novos tempos, transmitido ao vivo pelos meios
de comunicação.
Eu acho que isso será muito bom para o Senado,
para o Brasil e para a democracia.
Quero agradecer a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Não, Presidente, isso não seria realizável se... Nenhuma intenção se realiza se não tiver o gesto concreto. A
intenção aqui manifesta poderia ser ignorada.
A Mesa, de imediato, não só deu ouvido às manifestações do Plenário, como as executou, e eu acho
que isso moderniza. É uma medida modernizadora do
Senado, porque, como nenhuma outra Casa legislativa, este é o espaço privilegiado para os debates dos
grandes temas nacionais.
Eu queria cumprimentar V. Exª por isso e cumprimentar por, quem sabe... Eu acho que uma outra
sugestão muito importante foi apresentada, aqui, pelo
Senador Wellington Dias.
Eu acho que o dia 19 de março, já definido pela
Mesa como dia de votação da nova fórmula de partilha
do Fundo de Participação dos Estados, pode ser um
dia adequado, pode ser um bom momento para nós
travarmos aqui, no decorrer do dia, um debate sobre
a Federação, sobre a atualidade do nosso Pacto Federativo, tão suscitado ontem, tão debatido.
Eu e o querido companheiro Jorge Viana, nós que
somos de Estados amazônidas irmãos, Acre e Amapá
– em um nascem os rios; no outro, os rios deságuam
–, sabemos a importância desse tema para os nossos
Estados. Para os nossos Estados, é fundamental. Aliás,
o FPE existe em função de ser o princípio econômico
do Pacto Federativo. Uma federação se estabelece a
partir de uma associação de Estados que abrem mão
de sua soberania e mantêm sua autonomia. Uma federação é sustentada no princípio da cooperação. Então,
esse debate é fundamental para o Brasil, em especial
para os nossos Estados.
Eu creio até que a sugestão do Senador Wellington pode ser um bom começo: nós transformarmos o
dia 19 de março num dia de debate temático sobre a
pauta Federação e a nova partilha do Fundo de Participação dos Estados.
Assim como, Sr. Presidente, quero saudar a decisão – essa é, de fato, uma decisão republicana – do
cumprimento do art. 52, de exigirmos as prestações
de contas das agências reguladoras. É uma medida
adequada, sim. Logicamente, isso poderia ter vindo
anteriormente. Talvez, se tivesse vindo anteriormente,
nós não teríamos ouvido as notícias que já tivemos sobre o envolvimento de agências reguladoras. E, mais
do que isso, não só envolvimento em corrupção de
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membros das agências reguladoras, mas, mais grave
que isso, o não cumprimento de função por parte de
agências reguladoras. No caso, por exemplo, de algumas agências como a Anac é o que acontece concretamente. Esse pré-requisito, inclusive regulamentando
o que está já disposto na Constituição e trazendo essa
atribuição aqui para o Senado Federal, é uma decisão
mais do que acertada por parte da Mesa.
Então, Sr. Presidente, eu queria cumprimentar V.
Exª e a Mesa pelas decisões de hoje, que são de fato
republicanas e que modernizam o Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª. O papel do Presidente é exatamente surpreender essas convergências
com o Plenário e materializá-las.
Senadora Ana Amélia. Em seguida, darei a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador Presidente
Renan Calheiros, em nome do Partido Progressista,
da mesma forma que os apartes anteriores, do Senador Wellington Dias, pelo PT, e do Senador Randolfe
Rodrigues, pelo PSOL, eu queria manifestar também
a relevância dessa decisão da Mesa Diretora do Senado no debate.
Ontem, perdemos a oportunidade. Poderia o
Regimento Interno ter ficado, digamos, à margem, e
não ter determinado a interrupção de um bom debate
ontem, aqui na Casa. Mas, enfim, o Regimento Interno é o que nos rege. Porém, penso que, em alguns
momentos, o fato político deve sobrepor-se a apenas
um regramento, que era de consenso de todos os parlamentares aqui presentes.
Mas eu queria manifestar a V. Exª também a
boa vontade dessa cooperação de fazer esse debate
temático.
Também concordo com o Senador Randolfe: o
dia 20, quando está agendada a discussão sobre o
Fundo de Participação dos Estados, eu, que sou uma
Senadora municipalista, penso que será o grande momento para tratarmos do Pacto Federativo. Não é possível que a União continue concentrando 60% de todo
o recurso, que os Estados fiquem com um pouco mais
de 20%, e os Municípios penalizados. Os Municípios
estão gastando R$19 bilhões para cumprir determinações legais que competem à União e aos Estados.
Então, temos de criar as condições nesta Casa,
que é a Casa da República, para haver uma distribuição
mais equitativa, mais justa, desse compartilhamento das
receitas, para tornar a Federação Brasileira mais justa
e também mais segura do ponto de vista do equilíbrio
entre União, Estados e Municípios, os entes federados,
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porque hoje temos a prima rica, os primos remediados
e os primos pobres, que são os Municípios.
Senador Renan Calheiros, V. Exª conhece bem,
porque Alagoas não é diferente do Rio Grande do Sul.
Por fim, Senador, eu tenho uma dúvida. Hoje é
dia 21 de fevereiro. Nós não votamos nenhuma matéria
que está na agenda principal da nossa pauta. Orçamento, não votamos. Está agendado para março o FPE, e
temos os royalties para decidir e os vetos. O que foi
dito aqui no início desta semana, pelas Lideranças da
Maioria, é que o Senado, o Congresso, com a Bancada
da Maioria, ou da situação, estava aguardando uma
manifestação formal do Supremo Tribunal Federal a
respeito da questão da votação dos vetos, da apreciação dos vetos: se poderia esta Casa, antes do exame
dos vetos, votar o Orçamento da União. E estaria, em
princípio, marcada para quarta-feira a agenda do Supremo Tribunal Federal. A imprensa hoje informa que
os Ministros não têm agenda para essa deliberação,
para essa formalidade.
Então, eu queria saber de V. Exª, afinal, quando
vamos começar a votar Orçamento e também a questão dos vetos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria responder à Senadora Ana Amélia, dizendo que, depois de conversa que tivemos com
os Líderes, de reunião que fizemos com os Líderes
das duas Casas e de encontro com o Presidente da
Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves, nós
dissemos que a prudência recomendava que aguardássemos a deliberação do Supremo Tribunal Federal com relação ao mandado de segurança, mas que
não poderíamos, indefinidamente, ficar aguardando.
Se essa decisão não acontecesse dentro de um prazo que poderíamos chamar de lógico, do bom senso,
nós teríamos que construir, internamente, uma decisão para respondermos a essa cobrança pela votação
do Orçamento.
Do ponto de vista do País, nós não temos muita
preocupação, porque temos regras que respondem
suficientemente enquanto o Orçamento não for definitivamente aprovado. O Governo Federal editou medidas
provisórias que tratam dos investimentos, e o duodécimo responde pelas despesas de custeio.
O Governo, que é parte legítima nesse processo,
levantou o temor que tinha, através da Advocacia-Geral
da União, com relação à judicialização da execução
orçamentária, em função da liminar que foi conferida
pela Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal.
Eu acho que é fundamental que nós decidamos o
que fazer com relação aos vetos. E é muito importante
também que nós tenhamos, se demorar a decisão do
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Supremo, uma construção interna para aprovarmos,
rapidamente também, o Orçamento da União de 2013.
Esse é um propósito que unifica a todos nós,
porque existem bancadas – e são várias as bancadas
– que vinculam a apreciação do Orçamento à antecipação da apreciação dos vetos. Então, se demorar,
nós vamos ter de construir uma solução e, do ponto de
vista do Congresso Nacional, resolver definitivamente
essa questão que V. Exª, interpretando o sentimento
nacional, exatamente cobra agora de todos nós.
Eu iria conceder a palavra ao Senador Aloysio,
mas concedo a palavra ao Senador Aécio. Em seguida, nós ouviremos o Senador Aloysio.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
e, em especial, a deferência, mais uma vez, do Senador Aloysio Nunes. É apenas para fazer aqui dois
registros, Sr. Presidente.
Na sessão de ontem, tive a oportunidade, de público, de cobrar de V. Exª que nós pudéssemos permitir o reencontro do Plenário do Senado da República
com temas que sejam reais e de preocupação efetiva
da sociedade brasileira.
Eu dizia, e essa é uma constatação que, reiteradamente, muitos de nós temos feito, que cada vez
temos tido menos espaço para o debate dos grandes
temas, ficando todos nós aqui sujeitos a uma Ordem
do Dia que nos enclausura na discussão – discussão
talvez seja um certo exagero –, na verdade, na aprovação de medidas provisórias, que foi a marca do Senado da República e do Congresso Nacional ao longo
dos últimos dois anos.
Vejo hoje – e fiz questão de vir ao plenário, para
fazer esta manifestação – que V. Exª, reunido com a
Mesa Diretora, tomou a iniciativa, inédita até aqui, de
permitir que as sessões deliberativas possam, em havendo a manifestação de um conjunto de Líderes ou da
totalidade das Lideranças, transformar-se em sessão
de debates dos mais variados temas.
Não faltará, Sr. Presidente Renan Calheiros, uma
extensa agenda, para que possamos aqui, através de
um debate sadio, duro quando for necessário, mas
respeitoso, como é da tradição desta Casa, apontar
caminhos, seja para o Poder Executivo, seja para outras instituições da sociedade, em relação a temas que
a elas digam respeito.
Portanto, da mesma forma que cobrei ontem, até
porque percebo que perdemos ali uma oportunidade
de estender o debate, até pelo momento emblemático
da data que se comemorava, mas, ainda em tempo, V.
Exª toma a iniciativa, ao lado dos ilustres membros da
Mesa – e aqui saúdo o Senador Jorge Viana, o Senador Flexa Ribeiro –, para que possa haver um tempo
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no Congresso Nacional para discutir as questões que
efetivamente atendam aos interesses do País. Esse é
papel do Senado da República.
Tenho dito sempre que, se nós abdicarmos das
nossas prerrogativas, estaremos fazendo algo indevido, porque essas prerrogativas não pertencem a nós,
mas à população brasileira, que nos elegeu, que nos
delegou aqui a responsabilidade de representá-la e
obviamente de preservar essas prerrogativas.
Portanto, saúdo essa decisão como uma oxigenação no funcionamento do Parlamento; e, em segundo
lugar, também a fixação da data para a votação dos
novos critérios de repartição do FPE.
Era preciso, Sr. Presidente, que a Base do Governo, que tem ampla maioria nesta Casa, e o próprio
Governo assumissem a condução da discussão dos
temas que interessam realmente à Federação.
Além desse, que efetivamente interessa, eu incluiria um tema que já passa a um plano secundário
nas preocupações de algumas das principais Lideranças do Governo, que diz respeito à renegociação da
dívida dos Estados.
Essas questões são da ordem do dia, para que
possamos interromper esse perverso processo por que
passa o País e que vem nos levando a viver não numa
Federação, mas sim num Estado unitário.
Portanto, temas como esse e a discussão dos
royalties se inserem num mesmo contexto: a “refundação” da Federação, que talvez, com vieses distintos,
todos nós ao final concluiremos que é absolutamente
necessária para que tenhamos, aí sim, mais do que
na propaganda oficial, a erradicação da miséria e da
pobreza no Brasil, porque ela passa obrigatoriamente pelo fortalecimento principalmente dos Municípios
brasileiros.
Portanto, saúdo V. Exª pela iniciativa e me sinto
homenageado por, de uma forma involuntária, indiretamente, ter estimulado, na sessão de ontem, essa
transformação, essa modificação no Regimento Interno que permitirá que os debates voltem a ocorrer no
local adequado, que é o plenário do Senado Federal.
Cumprimento V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª também,
Senador Aécio Neves.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, também quero cumprimentá-lo e a Mesa
Diretora pela apresentação desse projeto de resolução.
A sua adoção vai permitir que nós conciliemos
no plenário do Senado duas funções absolutamente
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imprescindíveis ao bom cumprimento da nossa função: o debate dos grandes temas nacionais de uma
forma aberta, ampla, desenvolta, e, ao mesmo tempo,
a nossa função legislativa que, evidentemente, por se
inserir dentro de um processo regulado juridicamente
por regras, em que os prazos são fundamentais, deve
ser submetida, digamos assim, a um ritmo mais rigoroso. Portanto, meus cumprimentos por essa resolução.
Tive notícias também, por parte do Presidente
Jorge Viana, que há outra decisão que consiste em
trazer para a prestação de contas perante as comissões da Casa os dirigentes de agências reguladoras
que foram indicados e assumiram seus cargos, tendo
sido aprovados pelo Senado. Ou seja, virão prestar
conta daquilo que estão fazendo. Essa decisão também
é altamente meritória e vai contribuir para fortalecer
o papel dessas agências, tornando-as cada vez mais
públicas, como elas devem ser.
Mas não poderia deixar de dar uma palavra a
respeito da questão melindrosa dos vetos e do orçamento, Sr. Presidente. Na semana passada, na sexta-feira, recebi um telefonema muito honroso, muito gentil, da parte do Ministro Adams da Advocacia-Geral da
União, em que ele me expunha o ponto de vista que
havia orientado a AGU na elaboração da petição submetida ao Supremo Tribunal Federal, ao qual V. Exª
fez referência.
Ele afirmava naquela conversa que pleiteava que
o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre o mérito
da medida cautelar que foi proposta pelo Deputado Molon, decidisse de forma a resguardar o passado para
que os efeitos dessa decisão passassem a valer para
o futuro. O Supremo já fez isso em outras ocasiões.
Falamos há pouco do Fundo de Participação
dos Estados, que foi uma decisão modulada, porque
os efeitos são modulados no tempo. O Regimento do
Supremo e a lei que disciplina a tramitação das ações
diretas permitem essa modulação. É bem verdade que
S. Exª, ao pleitear a modulação do tempo, apresentou,
digamos, um cenário com tintas carregadas demais,
com argumentos ad terrorem: se derrubarem os vetos, serão não sei quantos trilhões, será um desastre,
será o caos! Como se o Congresso não tivesse a capacidade de discernir aquilo que já está prejudicado
pela evolução da legislação do que é atual, que é uma
despesa necessária, ou o que é uma despesa supérflua. Enfim, o argumento jurídico era a modulação no
tempo. Fez bem o seu papel de Advogado-Geral da
União ao se valer dessa brecha e dessa faculdade que
o Supremo detem.
Do nosso ponto de vista, Presidente, do ponto de
vista dos Congressistas, considero que precisamos parar com esta história de deixar os vetos se acumularem.
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Temos que enfrentar – pegar o touro à unha – esses
vetos que estão parados. Mesmo porque muitos e muitos deles, se formos examiná-los, são vetos que foram
bem formulados, são questões que já estão superadas.
Não podemos esperar que o Supremo Tribunal
Federal tome uma decisão que é da sua competência
para começarmos a exercer nossa competência. E qual
é essa competência? Dar a última palavra na elaboração das leis. Isso é o veto. A deliberação do veto é
o momento solene da relação entre o Executivo e o
Legislativo, em que o Legislativo dá a última palavra.
Na Constituição de 1824, o Imperador não vetava, ele pedia um tempo de reflexão. O Imperador quer
refletir antes de sancionar. Um tempo de reflexão. Se
a legislatura reiterasse o projeto sobre o qual o Imperador estava meditando – V. Exª conhece a história do
constitucionalismo brasileiro e poderá me confirmar –,
entendia-se que o tempo de meditação estava encerrado e que era preciso promulgar a lei.
Pois bem, esta questão – veto absoluto, veto relativo, derruba-se o veto, não se derruba o veto, quórum para deliberação do veto – é uma questão-chave
no equilíbrio constitucional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, agradecemos a V. Exª.
Senador Suplicy, anunciaremos já a fala de V. Exª
logo após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Esta é a primeira sessão em que constam da
pauta os Projetos de Lei de Conversão nºs 31 e 32,
de 2012, e nº 1, de 2013. Assim, pelo entendimento
das Lideranças partidárias, deixam de ser apreciadas
essas medidas provisórias, esses projetos de lei de
conversão, na presente sessão.
Declaro, portanto, encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 581, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 32, de 2012, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste # FDCO; altera a Lei nº 12.712, de 30
de agosto de 2012, para autorizar a União a
conceder subvenção econômica às instituições
financeiras oficiais federais, sob a forma de
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equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, e nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
que tratam das operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil S.A.; altera a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto
de 2001, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para estender à Região Centro-Oeste
incentivos fiscais vigentes em benefício das
Regiões Norte e Nordeste; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
581, de 2012).
Parecer sob nº 52, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Delcídio do Amaral (PT/
MS); e Relator Revisor: Deputado Policarpo
(PT/DF), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 32, de 2012, que oferece.
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 1, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 582, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 1, de 2013, que altera a Lei
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas
dos setores industriais e de serviços; permite
depreciação de bens de capital para apuração
do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a
Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, quanto
à abrangência do Regime Especial Tributário
para a Indústria de Defesa; altera a incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização da laranja; reduz o
Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo de transporte de carga; altera as Leis
nºs 12.715, de 17 de setembro de 2012, 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, 10.925, de 23 de
julho de 2004, e 9.718, de 27 de novembro de
1998; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 582, de 2012).
Parecer sob nº 1, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Marcelo Castro (PMDB/PI);
e Relator Revisor: Senador Francisco Dornelles
(PP/RJ), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 1, de 2013, que oferece.
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3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor de Operações Oficiais
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos
e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais, para o fim que
especifica (proveniente da Medida Provisória
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra, como primeiro
orador inscrito depois da Ordem do Dia, ao Senador
Eduardo Suplicy.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, cumprimentando V. Exª, informo que, por esquecimento, não
marquei a presença ontem, dia 20 de fevereiro, no
painel eletrônico do plenário do Senado, apesar de ter
participado do evento no Plenário 1 da Câmara dos
Deputados, no Congresso Nacional, no qual fiz uso
da palavra perante inúmeros Senadores, como Pedro
Taques e Aécio Neves.
Além disso, estive nas dependências da TV Senado, onde dei entrevista de 30 minutos sobre o tema
Novas Mídias e Liberdade de Imprensa, no programa
Cidadania, junto ao jornalista Paulo Acrísio, em diálogo
com a Srª Yoani Sánchez, e no meio da tarde precisei
me deslocar a São Paulo para participar do compromisso do ato inaugural das comemorações dos dez
anos do Governo Democrático e Popular.
Portanto, solicito que seja considerada a minha
presença na atividade legislativa da data de ontem.
Quero, inclusive, Sr. Presidente Renan Calheiros,
agradecer-lhe pela atitude que teve de providenciar
para que aquela entrevista que havia sido transmitida
ao vivo pela Internet e que estava programada para
ser transmitida na noite de ontem – em certo momento teria havido uma solicitação para impedir que isso
acontecesse – de fato fosse transmitida. Após o apelo
que fez meu Líder, Senador Wellington Dias, V. Exª teve
a gentileza de autorizar que ela fosse ao ar. Inclusive,

FEVEREIRO 2013

05176 Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a entrevista será retransmitida hoje, na TV Senado,
assim como no sábado, às 21h30min.
Quero aqui transmitir a minha impressão, Sr. Presidente, sobre esses três dias de diálogo com a Srª
Yoani Sánchez. Impressionaram-me sua tranquilidade,
a sensatez de suas observações, a forma nunca ofensiva de suas palavras, em contraste com as ofensas e
agressões por parte daqueles que tentaram impedir que
ela aqui pudesse expressar as suas opiniões. Avalio
como de extraordinária importância para o propósito,
inclusive daqueles que tanto tentaram protestar e impedir que ela se manifestasse... Tenho a convicção de
que a vinda dela ao Brasil, em decorrência da nova
lei migratória cubana, constitui, inclusive por causa da
repercussão que está havendo, um passo notável para
que o Presidente Barack Obama, quem sabe, possa
ter um diálogo com ela, porque ela irá a Nova York e
à Flórida. Segundo o roteiro dessa viagem, ela ainda
vai à Europa e, depois, aos Estados Unidos. Quem
sabe ela possa contribuir para que o Presidente Barack Obama tome a iniciativa de acabar com o embargo,
o bloqueio dos Estados Unidos com respeito a Cuba.
Fiquei imaginando o que diria, se estivesse vivo
hoje, Thomas Paine, um dos maiores ideólogos das
revoluções americana e francesa, ele que, em 1776,
escreveu em Senso Comum que contrariava o bom
senso que uma ilha dominasse um continente. Seis
meses depois, por causa de suas observações, os
americanos proclamaram a sua independência, em 4
de julho de 1776.
Pois bem, esse arguto observador de costumes
e valores dos americanos, que levou George Washington, Presidente, a escrever para um amigo que
nenhum outro ensaio tinha tido tamanha influência sobre a mente dos americanos para que proclamassem
a sua independência seis meses depois da publicação
e distribuição de Senso Comum, pois bem, se fosse
vivo hoje, Thomas Paine certamente iria transmitir aos
norte-americanos e ao Presidente Barack Obama que
contraria o bom senso, depois de mais de 50 anos de
embargo, que continuem os Estados Unidos sem ter
um relacionamento normal com um país como Cuba.
Ainda mais diante de todas as observações que Yoani Sánchez, ainda hoje pela manhã, expressou na
entrevista coletiva que concedeu, no diálogo com os
jornalistas no jornal O Estado de S. Paulo.
A propósito, eu gostaria de ressaltar aqui o artigo
de Eugênio Bucci: “Para Cuba, com carinho”.
Senador Randolfe Rodrigues, eu quero lhe conceder o aparte, mas, antes, posso ler aqui as palavras
de Eugenio Bucci?
A visita da blogueira cubana Yoani Sánchez ao
Brasil, esta semana, mobilizou opiniões de todo
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tipo. Ainda ontem, em Brasília, parlamentares
reagiram de modos antagônicos à presença
dela no Congresso Nacional. Uns, como o senador petista Eduardo Suplicy, puseram-se de
pé para aplaudi-la. Outros torceram o nariz.
Representantes de autodenominados “movimentos sociais” esgoelavam-se para xingá-la
de “agente da CIA”, etc., como já tinham feito
no Recife.
Eram reações esperadas, assim como era esperado que Yoani roubasse a cena em todos
os noticiários. Simpatizantes do governo cubano, mesmo os de boa-fé, dizem que tudo não
passa de propaganda da imprensa burguesa
contra o socialismo dos irmãos Castro. Não é
bem assim. Colunista deste jornal, autora do
livro ‘De Cuba, com carinho’ (Editora Contexto),
uma antologia de crônicas em que descreve
com acidez e delicadeza o seu cotidiano em
Havana, Yoani é uma dessas pessoas que se
tornam símbolo de uma causa […]
Mas quero aqui ressaltar, Senador Randolfe Rodrigues, que as crônicas de Yoani Sánchez são sempre
feitas com sensatez, sem nenhum xingamento, nenhuma ofensa. Ela faz questão, inclusive, de ressaltar isso.
Diferentemente da forma ofensiva, dos xingamentos
com os quais os manifestantes se dirigiram a ela e,
inclusive, a mim.
Eu tenho a convicção de que as críticas que ela
faz, às vezes, sobre o cotidiano da vida em Cuba são
muito menos ferinas e ofensivas do que inúmeros pronunciamentos que eu tenho visto aqui de opositores
aos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.
Mas prossegue:
[…] Yoani é uma dessas pessoas que se tornam
símbolo de uma causa. Está para a ditadura
cubana, hoje, mais ou menos como Nelson
Mandela, guardadas as proporções, esteve
para o apartheid na África do Sul, tempos
atrás. Conquistou notoriedade internacional
e foi apontada como uma das pessoas mais
influentes do mundo pela revista Time.
Os militantes que aqui a hostilizam com ares
de fúria deveriam parar para refletir e considerar, ao menos considerar a hipótese de que o
interesse público em torno da figura frágil dessa mulher não venha de nenhuma estratégia
de propaganda engendrada pelo imperialismo
ianque. Não somos todos nós, aqui, cordeiros
obedientes do Tio Sam, por mais que tenhamos
um dedo de simpatia por Barack Obama (por
sinal, é bem pouco provável que o Tio Sam,
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esteja ele onde estiver, esteja preocupado com
uma blogueira de Havana). Yoani Sánchez é
notícia não por obra de uma conspiração internacional. Em primeiro lugar, ela é notícia, em
boa parte, graças à barulheira de seus detratores, que fazem com que sua passagem por
aqui vire um incidente de parar o trânsito. Em
segundo lugar, e no que mais importa, ela é
notícia porque, em sua saga pessoal, se escancara a grande contradição da qual Cuba
nunca soube se libertar. Em Yoani vemos o significado final de mais de meio século da tirania
da opinião que tomou conta da ilha. Na história
dessa blogueira podemos vislumbrar o que foi
feito (e desfeito) das utopias coletivistas que
ainda enrijecem a fisionomia da América Latina. Sob qualquer perspectiva, Yoani é notícia.
Os seus movimentos interessam a qualquer
cidadão que preze a liberdade.

gues, que não é absolutamente verdade que ela é paga
pela CIA e outras coisas que têm sido ditas sobre ela.

Inclusive, quero ressaltar: ontem, no aniversário
de dez anos do Partido dos Trabalhadores, uma das
palavras que mais a Presidenta Dilma falou, que o Presidente Lula falou, que o Presidente Rui Falcão, do PT,
falou foi exatamente sobre a liberdade, a liberdade de
imprensa, os avanços das instituições democráticas
no Brasil, que têm caracterizado os últimos dez anos
de Governo.
Então, em Yoani, na história dessa blogueira, temos visto, sob qualquer perspectiva, como ela é notícia.

E, ainda hoje pela manhã, ela defendeu o fim do
bloqueio dos Estados Unidos com respeito a Cuba, assim como também o fechamento da prisão de Guantânamo, como querem os que estão protestando contra
a vinda dela.

[…] É certo que autocracias existem em toda
parte do globo terrestre, enclausurando dissidentes (como em Cuba) e perseguindo homossexuais (os de Cuba chegaram a ser confinados). Por que, então, falar tanto de Cuba
e tanto de Yoani Sánchez? Porque essa mulher é a prova viva da promessa libertária não
cumprida pelos Castros, uma promessa que
seduziu e envolveu, em seu início, algumas
das maiores inteligências em nosso continente. Falar de Cuba – e de Yoani – é entender a
nossa História.
Aí vêm as acusações conhecidas. Ela recebe
fortunas do exterior. Colabora com o imperialismo. Mente. Ora, e daí?Mesmo que isso
seja absolutamente verdadeiro Mesmo que
isso não seja absolutamente verdadeiro, não
muda nada. Mesmo que ela não passe de uma
embusteira, isso por acaso retira dela o direito
de viajar para onde bem entender?
E para quem teve o cuidado, como eu tive, de
ouvi-la, eu tenho a convicção, Senador Randolfe Rodri-

Agora Yoani conseguiu o seu passaporte, mas
não foi simples. Foram 20 tentativas frustradas.
Ela era uma prisioneira, como muitos de seus
conterrâneos são até hoje. O regime castrista,
acuado, teve de ceder, teve de outorgar-lhe o
documento como se fosse um indulto. Mas até
aqui vinha prevalecendo o argumento de que,
sob suspeita de ser uma agente provocadora, uma cubana não poderia sair do país. Os
militantes que a hostilizam deveriam refletir
um pouco: desde quando isso é democracia?
Mesmo que Yoani defendesse abertamente
os Estados Unidos – o que ela não faz, pois,
entre outras coisas, critica o bloqueio imposto
por Washington contra Cuba –, por que isso
deveria retirar dela o direito de ir e vir? Com
base em que princípio dos direitos humanos?

O fato é que a simples existência de Yoani Sánchez desmascara o arbítrio que se fantasia de
democracia participativa. A democracia não
se resume ao respeito à vontade da maioria
(se é que, em Cuba, a maioria apoia mesmo
o regime); a democracia exige igual respeito
aos direitos da minoria, mesmo que essa minoria não passe de uma só pessoa. O socialismo que cobra o seu preço em liberdade não
pode ser chamado de igualitário. O socialismo
que faz a História girar para trás, que volta no
tempo, que adota uma ordem mais repressiva
e mais primitiva que a do liberalismo político,
não constitui um avanço, como se diz, mas um
retrocesso (quase sempre com traços de selvageria). Quando as massas, embriagadas pela
crença de que exercem o poder das multidões,
marcham para silenciar os desviantes, a serviço de um governo, o que se tem é o germe
do totalitarismo, nunca a libertação.
Que agora, no Brasil, alguns jovens tenham
tentado, aos berros, impedir Yoani de falar é
compreensível. Talvez seja até aceitável. Apesar de deselegante, esse tipo de protesto faz
parte do código gestual do embate político
(este modesto escrevinhador [diz o Eugênio
Bucci, que, inclusive, foi Presidente da Radiobrás no governo do Presidente Lula], quan-
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do estudante, já participou de manifestações
assim, tentando cassar a palavra das autoridades do governo em solenidades públicas.]
Mas agora a ilusão que move os manifestantes
contra Yoani é mais problemática. Eles tentam
suprimir a expressão de uma pessoa comum,
para que nela ninguém veja o vazio insuportável do regime político que adotaram como
religião. No Jornal Nacional de terça-feira, o
Senador Suplicy, ao lado da visitante cubana,
apareceu com o rosto transtornado, gritando,
tentando acalmar os que a insultavam: ‘Tenham
coragem de ouvir!’
Eu, de fato, falei para os rapazes e moças que
gritavam, inclusive contra mim: “Venham conversar,
venham ouvir!” Finalmente, consegui fazer com que
se acalmassem todos. Garanti que seriam sentados,
inclusive à mesa, e poderiam fazer perguntas, como
acabaram fazendo, ainda que às vezes uns e outros
com gritaria, mas diminuíram. Felizmente, conseguiu-se chegar a um diálogo, que durou mais de uma hora
e meia, de forma mais civilizada. Mas não adiantou.
Eles estavam lá surdos, inabaláveis em sua fé.
Eis a conclusão do artigo do escritor, jornalista
e professor de Comunicação da Universidade de São
Paulo, uma pessoa por quem tenho o maior respeito e
afinidade de pensamento, uma pessoa extremamente
progressista o Eugênio Bucci.
Com muita honra, Senador Randolfe Rodrigues,
concedo-lhe o aparte.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Agradeço, Senador Eduardo Suplicy. Quero primeiro, Senador Eduardo Suplicy, condenar qualquer tipo de
agressão, principalmente agressão contra o direito à
manifestação. Eu venho da formação política, inclusive,
como V. Exª bem sabe, toda ela, desde a infância, no
Partido dos Trabalhadores. E a minha formação política, de orientação socialista, ensinou-me a defender
esse direito. Agora, não quero santificar Yoani, como,
na verdade, tem parecido, e criminalizar Cuba. Eu não
ouvi Yoani. Se ela declarou que é contra o bloqueio...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) –...eu
gostaria que essa tivesse sido a manchete dos jornais de hoje.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu espero que, amanhã, o jornal o Estado de S. Paulo
atenda à sua sugestão, porque, hoje, mais uma vez,
no diálogo com os jornalistas no Estado de São Paulo,
ela, enfaticamente, colocou inclusive os argumentos
de por que é contrária ao bloqueio dos Estados Unidos
em relação a Cuba.
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O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Então, esta é uma fala importante que dialoga. Porque
os artigos que temos visto aqui de Yoani têm sido, me
permita – pode ser em tom moderado, podem não ser
palavras tão duras como, às vezes, são pronunciadas
aqui –, reforçam um preconceito que é, no meu entender, Senador Eduardo Suplicy, tão antidemocrático quanto as reações contra Yoani. É um preconceito
porque nega o que Cuba representa também. Em que
pese o debate que tem que haver sobre liberdade de
expressão, sobre liberdade de manifestação lá, usa-se
isso como um totem para criminalizar uma ilha que,
ao longo de 50 anos, sofre e enfrenta o mais cruel e
longo bloqueio econômico, político e humano da história do planeta Terra. Nem Roma, nos auspícios do
seu império, contra outra nação impôs um bloqueio tão
cruel quanto o império americano impõe contra Cuba. E
isso tem que ser dito também. A posição mais cômoda
aqui... Sei que muitos colegas simpatizantes de Cuba
têm um pouco de receio de vir ao microfone e de se
manifestar, porque é mais cômodo falar bem da Yoani
e criminalizar Cuba. Mas não estou falando aqui pela
política, estou falando pela minha consciência, por onde
me formei, pelo que a minha consciência, inclusive no
âmbito do Partido dos Trabalhadores, me forjou – a ter
a crítica necessária, a necessidade de ter liberdade de
expressão. Mas me forjou também a refletir o que esse
povo, ao longo de 50 anos, construiu: a libertação de um
jugo colonialista; um dos melhores sistemas de saúde
pública, se não o melhor sistema de saúde pública do
Planeta; a redução a nível zero da mortalidade infantil;
a decretação do seu território livre de analfabetismo;
e a solidariedade internacional. Isso também tem que
ser dito! As mesmas letras garrafais dos jornais nas
últimas 48 horas espero que também exprimam, amanhã, as palavras de Yoani contra o bloqueio mais cruel
que já existe na história do planeta Terra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quero manifestar o meu acordo com V. Exª, Senador
Randolfe Rodrigues. Primeiro, ambos ingressamos
no Partido dos Trabalhadores, em que continuo e do
qual sou membro fundador. Um dos temas que mais
fiz questão de...
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Tenho
a honra de ter foto com o senhor em 1990, ainda na
juventude do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Um dos temas, Presidente Jorge Viana, que mais fez
com que eu abraçasse o PT é que estava em seus
estatutos que a construção do socialismo, de uma sociedade mais justa e com maior igualdade de direito à
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cidadania para toda a população brasileira, seria com
democracia, com liberdade, com liberdade de imprensa, liberdade de organização, liberdade de os partidos
políticos existirem e assim por diante.
Então, esta minha atitude para assegurar o direito à palavra de Yoani Sánchez é consistente com
os propósitos do partido que ajudei a fundar. E quero
continuar no mesmo. E digo isso inclusive tendo em
conta minha presença na cerimônia que Marina Silva
outro dia liderou para a criação do Partido Rede Sustentabilidade. Fui lá para saudar, continuo membro do
Partido dos Trabalhadores e quero assim continuar.
Também avalio que é muito importante o ponto
de vista expresso hoje por Yoani. E mais, Senador Randonfe Rodrigues, ainda hoje, Yoani Sánchez...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... reconheceu os avanços que aconteceram em Cuba
na área da educação e da saúde. Durante os anos em
que a União Soviética pôde colaborar com Cuba, houve
a construção de uma estrutura de escolas por todo o
país, mesmo nas regiões rurais, bem como de postos
de saúde, hospitais, policlínicas e assim por diante,
que contribuíram significativamente para melhorar os
indicadores de educação e de saúde. Mas ela também
ressaltou que recentemente tem havido certa dificuldade, uma vez que nem sempre os professores têm uma
remuneração adequada, e muitos saem para trabalhar,
por exemplo, na área de turismo, outros às vezes emigram, assim por diante, e a qualidade do ensino não
está tão boa quanto poderia estar.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Também há problemas (Fora do microfone.) na área
da saúde, por exemplo.
Vou comentar um dos últimos artigos de Yoani,
em que fez a seguinte observação: que havia ficado
impressionada com o fato de que a médica que normalmente acompanha seu estado de saúde foi visitada
por agentes do governo que quiseram saber da médica
quais eram os problemas de saúde de Yoani Sánchez.
Tipicamente, uma invasão de privacidade que fere a
ética médica. Ela inclusive disse que, em função disso, iria parar de ir ao médico em Cuba, porque, dessa
forma, fica estranho. Claro, de repente, ela tem uma
dificuldade extrema e precisa ir ao médico. Ela contou
isso num comentário que fez. São coisas...
(Interrupção do som.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
do cotidiano, que acontecem.
Então, eu gostaria de transmitir, Sr. Presidente,
que, na próxima semana, voltarei à tribuna para (Fora
do microfone.) fazer minhas reflexões acerca da comemoração dos dez anos do Partido dos Trabalhadores
na Presidência da República. Contudo, avaliei que hoje
precisava comentar esses fatos. Apenas quero dizer
isso porque, em alguns blogs, em alguns artigos com
críticas de peessedebistas e jornalistas ao PT, estava
registrado que o Partido dos Trabalhadores não teria
votado favoravelmente a programas ou leis que instituíram o Programa Nacional de Renda Mínima associados à educação, como o Bolsa Escola e diversas
leis relativas ao Bolsa Escola e ao Peti.
Registro, Sr. Presidente, que eu...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu próprio e o Partido dos Trabalhadores, em todas
as votações, votamos favoravelmente a esses projetos, que acabaram sendo aperfeiçoados depois com
o Bolsa Família. Voltarei a abordar este tema na próxima semana.
Muito obrigado pela tolerância, Presidente Jorge Viana.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento o Senador Suplicy pelo pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues, como orador inscrito, para falar pela Liderança
do PSOL.
Em seguida, fará uso da palavra o caro Senador
João Costa, como orador inscrito.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues,
pelo tempo regimental de 20 minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, procurarei ser breve, porque o Senador Eduardo Suplicy, a quem cumprimento,
possibilitou, inaugurando, o debate sobre a passagem
da Srª Yoani por esta Casa ontem, que considero necessário que aconteça. Eu quero debater concretamente
sobre Cuba. E aqui quero reiterar...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do
microfone.) – Tenho que pegar o voo. Desculpe-me.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ... por favor, Senador Eduardo, por favor.
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E aqui quero reiterar que a posição mais cômoda
da política, Presidente Jorge, talvez fosse não tocar no
assunto, omiti-se, calar. Enfim, para a esquerda pode
ser meio incômodo, porque talvez não atenda o que diz
a grande mídia; para outros que têm posições políticas
mais claras, e essas posições, como têm concretamente
uma cobertura que é uma formulação dada de partes
da opinião pública, então, é mais cômodo manifestá-la.
Costuma-se criminalizar Cuba, mas se esquece
de destacar as conquistas alcançadas pela revolução
que completa mais de 50 anos, se esquece de fazer
comparação de dados que deveriam servir de exemplo. Eu costumo dizer, repetir aqui, a frase clássica: é
exemplo que arrasta; palavra somente convence. Deveria servir de exemplo para nós um país que realizou
uma revolução política e social há 50 anos e, após
essa revolução política e social, conseguir, no intervalo de tempo de menos de 10 anos, reduzir a níveis
insignificantes a mortalidade infantil; conseguir –
 olha
que inveja para todos os países latino-americanos –,
declarar seu território, num intervalo inferior a 10 anos,
livre do analfabetismo. O Brasil não consegue isso desde a Independência, em 1822; desde a Proclamação
da República, em 1891. Nós estamos no século XXI e
ainda padecemos com 9% da nossa população sob o
fantasma do analfabetismo.
Será que não pode servir de exemplo para nós
olhar um país com uma economia mais frágil que a
nossa, com uma estrutura e uma tradição política –
com todas as críticas que existem – menores que a
nossa, ter declarado, há 35 anos, seu território livre
do analfabetismo? Nós não podemos nos inspirar em
exemplos como esses? Será que isso não diz nada?
Será que vamos ficar no discurso fácil de que é uma ditadura sanguinária que impede os direitos de seu povo,
e não reconhecer as conquistas sociais alcançadas?
Tão autoritário quanto as agressões a Yoani, tão autoritário quanto o discurso feito de que é uma ditadura
é o não reconhecimento das conquistas que existem.
Um país que resistiu e que conseguiu um feito que
envergonha a todos nós brasileiros: não ter nenhuma
criança vivendo nas ruas, e não é pela violência, mas
porque conseguiu universalizar a educação para todas
as crianças. Repito: e conseguiu realizar esse feito há
35 anos. Feito que nós não conseguimos.
Será que não nos envergonha a todos nós, quando andamos nas ruas brasileiras e nos comovemos
ao ver crianças que, para sobreviver, têm de entregar
seu próprio corpo porque é o único mecanismo que
existe? E outras tantas crianças e jovens sendo jogados às ruas. Nem é preciso ir muito longe, basta ir à
esquina mais próxima de Brasília para ver centenas
de jovens, com suas vidas, sua juventude e histórias

301

Fevereiro de 2013

sacrificadas, entregues ao fantasma do crack. Será
que, para as nossas consciências, não é bom fazer
essa comparação? E isso feito e realizado por uma
nação que – repito – enfrenta o maior bloqueio político
e econômico da história humana no Planeta. Repito:
nem Roma, nem a Inglaterra, da Rainha Vitória, impuseram contra outra nação um bloqueio tão desumano
quanto os Estados Unidos da América impõem contra
a ilha de Cuba. E não é contra o regime cubano, mas
contra o povo cubano.
Era bom isso ser dito também às claras. Era bom
ser dito que, hoje, em Cuba, é possível um cubano pegar um avião e ir para os Estados Unidos, mas não é
possível, Presidente Jorge Viana, um americano ir para
Cuba. Agora, com o governo do Presidente Obama, é
que começou a haver flexibilizações para a transição
de americanos para Cuba, pois, até há bem pouco
tempo, há cinco ou seis anos, isso só ocorria se fosse
para eventos esportivos ou religiosos.
O que não dizer da solidariedade internacional
desse país? Hoje, há países livres, e uma das piores
coisas que podem existir na humanidade é o colonialismo. A libertação de países africanos, como Angola,
foi obra da solidariedade de soldados africanos contra o jugo colonial português nos anos 60 e 70. Cuba
emprestou filhos seus para entregarem suas vidas
lutando, em outro país, por uma causa urbana, para
que as pessoas fossem livres, independentes, como
são hoje em Angola.
E por que não dizer do sistema de saúde cubano,
que, se fosse ruim, como foi dito há pouco na tribuna,
não estaria exportando médicos para a Venezuela, para
a Bolívia e outros países. Se fosse ruim, como foi dito
há pouco na tribuna, não estaríamos nós, brasileiros,
exportando cidadãos para se formarem em escolas
cubanas, o que fazemos. Muitos brasileiros vão para
lá porque reconhecem que é um dos melhores cursos
de Medicina do Planeta.
Quero aqui, Sr. Presidente – e com todo prazer
concederei o aparte à querida Senadora Ana Amélia
– trazer o contraponto porque já sei que do outro lado
– e a democracia exige que haja dois lados – está a
brilhante frase de Shakespeare, querida Ana Amélia,
em um poema que diz: “Você descobre e aprende com
o tempo, em especial, que tudo tem dois lados”. Estou trazendo um lado porque o outro já foi muito dito.
E não quero esquecer o outro lado. Não quero esquecer as críticas, não quero esquecer a liberdade de expressão, não quero esquecer as críticas à liberdade
de funcionamento do próprio Estado, as críticas que
são necessárias. Creio que as próprias autoridades
cubanas também têm de ouvir. Estou falando do outro
lado porque esse lado das críticas já foi muito falado.

302

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Eu falava ainda há pouco, estava aparteando o
Senador Suplicy, e vi no meu Twitter choverem agressões, talvez tão duras quanto as que o Senador Eduardo Suplicy sofreu. Condenáveis as duas, tanto as que
o Senador Eduardo Suplicy sofreu na Bahia quanto
as que eu sofri há pouco no Twitter, por querer apresentar o outro lado. Então, estou aqui para apresentar
esse outro lado.
Não quero falar da passagem da blogueira Yoani
Sánchez, eu fazer referência a essas conquistas, que
têm de ser objeto de reflexão principalmente do Estado, das condições da sociedade, do estado social que
vivemos no Brasil. Senadora Ana Amélia, é um prazer
e uma honra ouvi-la.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Randolfe Rodrigues, é também um aprendizado, sempre, ouvir V. Exª, um professor. Eu aqui sou sua aluna,
em matéria de Direito e em matéria de História.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Em absoluto.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – E em outras também, até na área política. É claro que seria tão
bom se a quebra do bloqueio viesse acompanhada da
liberdade de expressão na Ilha. Eu tive a oportunidade de visitar a Ilha várias vezes. Em uma das vezes,
passei dois dias visitando um presídio, em Havana, o
maior presídio da capital cubana. Eu só lamento que
não tenhamos nós, no Brasil, a inspiração do que Cuba
faz em relação aos presídios. E por que eu digo isso,
Senador Randolfe? Porque a organização do presídio
me fez lembrar – espero que não tenha sido mostrada
só a parte bonita – do internato que eu frequentava
em Lagoa Vermelha, há muito tempo – não vou dizer
quando, para não revelar a idade.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Com certeza, faz pouco tempo.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Vi aquelas
caminhas arrumadinhas, tudo muito organizado. Um
pavilhão enorme, todas as camas iguais, o chinelo, o
material de higiene pessoal, no criado mudo. Aí, fomos receber das autoridades a informação: os presos,
em Cuba, são responsáveis pelo custeio de 82% da
manutenção da penitenciária – 82%! Como? Os que
têm habilidade para a marcenaria são marceneiros;
os que têm habilidade para a mecânica são mecânicos. E essa produção é convertida em um salário,
que pode ser simbólico – não sei –, que é distribuído
para a família. E se ele tem uma segunda família, o
que lá é permitido, aí, daquele salário, um terço fica
para ele e a outra parte para as famílias dele. Então,
a forma como eles fazem, o regime em que a prisão
em Cuba funciona é um regime militar, como é militar
grande parte do princípio e da filosofia do regime do
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Comandante Fidel Castro e dos irmãos Castro hoje.
Então, é isto: hora de acordar, a preleção revolucionária, como deve acontecer; em seguida, cada um
dos blocos segue para seu determinado departamento para trabalhar. Então, não estão ociosos. Estão
trabalhando, gerando uma receita e tendo condição
de uma inclusão social, de ressocialização. E fazem
mais ainda: aqueles cujos crimes são como o roubo
de uma bicicleta usam um uniforme diferenciado e
vão prestar serviços, também, comunitários, como
coleta de lixo, mas são identificados. Se você falar
sobre esses métodos usados aqui... Eu penso que
nós temos de discutir, sim, porque Cuba tem muito
a nos ensinar nessa área também. Esse é um tema,
eu diria, que é tabu, mas os resultados que eles têm
de não reinserção no crime podem provar a eficiência da forma como os cubanos enfrentam a questão
dos apenados na maior cadeia de Havana, que é a
capital, que visitei por dois dias com o então Secretário Nacional de Política Penitenciária Brasileira. O
Ministro da Justiça era o ex-Ministro Paulo Brossard
de Souza Pinto. Então, penso que esse detalhe é importante para se ver a validade dos métodos usados
em Cuba para as penitenciárias, onde os presos respondem por 82% do custeio da penitenciária. Obrigada, Senador. Parabéns!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senadora Ana Amélia, a senhora sabe que a minha
admiração pela senhora já era grande. Ela aumentou
em termos exponenciais, porque V. Exª traz uma contribuição para este debate.
Olha, quando a senhora solicitou o aparte, alguém
deve ter imaginado que seria o contraponto. Não, foi
para contribuir com o debate, porque, realmente, Senadora Ana Amélia, o contraponto já existe. O debate
sobre democracia, temos de ter.
Eu gostaria – e o Senador Eduardo Suplicy esteve, ainda há pouco, na tribuna – que fosse automático:
a vinda de Yoani aqui, o gesto do Estado cubano de
liberação dos vistos dela – Cuba está passando por
um processo de reformas, de transformações, e nós
sabemos disso; então, houve a liberação do visto dela
para vir aqui – e, ato contínuo, amanhã, o Presidente
Obama anunciaria que o bloqueio econômico e político estaria suspenso.
Lamentavelmente, não vai ser assim. A Yoani
vai viajar pelo mundo todo e o bloqueio vai continuar,
continua e vai continuar. E mesmo com o bloqueio,
Cuba não tem... Embora denuncie o bloqueio, como
costumam dizer os mais jovens, não faz “mimimi” do
bloqueio; não diz que não é possível garantir qualidade
de vida para o seu povo em razão do bloqueio.
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Existem inúmeros problemas; há o problema da
liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Mas eu quero que nós reflitamos sobre exemplos como este, Senadora Ana Amélia, que a senhora
trouxe para cá.
Eu falei do sistema de saúde, eu falei da mortalidade infantil, eu falei da erradicação do analfabetismo.
V. Exª traz o exemplo do funcionamento do sistema prisional. Esses são alguns simples modelos que deixam
rubra de vergonha qualquer outra nação latino-americana
que não conseguiu realizar o conjunto dessas obras.
Sr. Presidente, quero agradecer a sua condescendência com o tempo, meu querido Jorge Viana, do
meu irmão Estado do Acre.
Eu acho que temos tido aqui um debate importante. A reflexão que temos que fazer é a seguinte: alguns denunciam ditadura e depois apresentam para a
opinião pública uma versão sem ter, como diz o bom o
velho Shakespeare, o outro lado. Isso não é um comportamento tão autoritário e ditatorial quanto aquele
que eles denunciam e acusam?
É importante entender que há dois lados. É importante ampliar as mudanças que estão havendo
no regime cubano, porque eu também acredito que
a proclamação de direito como socialismo, que é um
horizonte estratégico, que é uma declaração de amor
à humanidade, não é possível sem liberdade, sem democracia. Não há dicotomia entre realizar bem-estar
social e liberdade individual e democracia.
Eu creio e acredito numa sociedade em que não
exista dicotomia entre esses dois. Mas não se pode só
criminalizar um dado, para condenar as conquistas que
um povo, uma sociedade teve e que deveriam servir
de exemplo e inspirar todos nós.
Que a vinda de Yoani aqui sirva também para
refletirmos sobre esse outro lado e para refletirmos
como podemos alcançar conquistas sociais tais quais
as que Cuba conquistou.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o querido Senador Randolfe Rodrigues pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Em votação o Requerimento nº 79, de 2013,
do Senador Roberto Requião, que requer licença para
se ausentar da Casa no período de 5 a 7 de março de
2013, para representar o Senado Federal no Seminário
em Comemoração ao Dia da América Latina, a realizar-se em Estocolmo, Suécia, no dia 6 de março de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Senhora Presidente da República adotou, em
18 de fevereiro de 2013, e publicou no Diário Oficial da
União de 19 de fevereiro de 2013, Medida Provisória
n° 606, de 2013, que “Altera as Leis n° 12.096, de 24
de novembro de 2009 para autorizar a concessão de
subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em projetos de
infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias
e ferrovias objeto de concessão pelo Governo Federal,
n° 6.704, de 26 de outubro de 1979, que “dispõe sobre
o Seguro de Crédito à Exportação”, e nº 12.513, de 26
de outubro de 2011, que “institui o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec”,
para autorizar a oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições privadas de ensino superior; e dá
outras providências”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução n°
1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do
art. 10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
SENADORES
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Paulo Davim

Suplentes

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Titulares
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Eduardo Lopes

Suplentes
Zeze Perella
Lídice da Mata

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
Cássio Cunha Lima
Alvaro Dias
Paulo Bauer

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)
Titulares
Eduardo Amorim
Armando Monteiro

Suplentes
Alfredo Nascimento
Gim
*PSD

Titular
Sérgio Petecão

Suplente
Kátia Abreu
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É o seguinte o calendário de tramitação da
Medida Provisória:

PT
Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
Beto Faro
Valmir Assunção
PMDB

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes
Antônio Andrade
Darcísio Perondi
PSD

Titulares
Eduardo Sciarra

Suplentes
PSDB

Titular
Carlos Sampaio

Suplente
João Campos
PP

Titular
Arthur Lira

Suplente
DEM

Titular
Onyx Lorenzoni

Suplente
Professora Dorinha Seabra Rezende
PR

Titular
Gorete Pereira

Suplente
Bernardo Santana de Vasconcellos
PSB

Titular
José Stédile

Suplente
PDT

Titular
André Figueiredo

Suplente
Ângelo Agnolin

Suplente
Sarney Filho (PV/MA)

PTB
Titular
Jovair Arantes

Suplente
*PRTB

Titular
Aureo

– Publicação no Diário Oficial da União: 19-2-2013
– Designação da Comissão: 21-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 25-2-2013 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 18-32013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 183-2013
– Prazo no Senado Federal: de 19-3-2013 a 1º4-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos Deputados: 1º-4-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 2-4-2013 a 4-4-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 5-4-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 19-4-2013
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.

Conforme calendário a ser publicado.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios das Lideranças:
Ofício nº 15/2013-GLPSD
Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Bloco (PV/PPS)
Titular
Arnaldo Jardim (PPS/SP)

Calendário

Suplente

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 606, de 2013.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, tomo a liberdade de promover as indicações, pelo Partido Social
Democrático – PSD, de meu nome como membro titular, e da Senadora Kátia Abreu, como suplente, para
compor a Comissão Mista que apreciará a Medida
Provisória nº 606, de 2013.
Respeitosamente, – Senador Sérgio Petecão,
Líder do PSD.
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Of./LID/nº 26/2013

Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Brasília, 19 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores Eduardo
Amorim e Armando Monteiro, como membros Titulares e
os Senadores Alfredo Nascimento e GIM, como membros
Suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 606, de 2013, que
“Altera as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009,
para autorizar a concessão de subvenção econômica
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, em projetos de infraestrutura logística
direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo Federal, nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito
à Exportação, e nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para autorizar a
oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições
privadas de ensino superior; e dá outras providências.”
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador GIM, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força, PTB/PR/PSC/PPL.

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista

Of. n° 25/2013 – LPR
Brasília, 19 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de Membro Titular de Comissão
Mista.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar a Deputada Gorete Pereira (PR/CE)
como membro titular na Comissão Mista destinada a
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
n° 606 de 2013, que “Altera as Leis n° 12.096, de 24
de novembro de 2009, para autorizar a concessão de
subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em projetos de
infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias
e ferrovias objeto de concessão pelo Governo Federal,
n° 6.704, de 26 de outubro de 1979, que dispõe sobre
o Seguro de Crédito à Exportação, e nº 12.513, de 26
de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para autorizar a oferta de cursos técnicos de nível
médio por instituições privadas de ensino superior; e
dá outras providências.”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Arnaldo
Jardim – PPS/SP e Sarney Filho PV/MA para integrar
como titular e suplente, respectivamente a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à MP nº 606/13, que
“Altera as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009,
para autorizar a concessão de subvenção econômica
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, em projetos de infraestrutura logística
direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo Federal, n° 6.704, de 26 de
outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito
à Exportação, e nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para autorizar a
oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições
privadas de ensino superior; e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.
Of. B/ nº 17/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado José Stédile (PSB – RS), como titular, da
Medida Provisória n° 606, de 2013, “Altera as Leis n°
12.096, de 24 de novembro de 2009, para autorizar a
concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
em projetos de infraestrutura logística direcionados a
obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo
Governo Federal, n° 6.704, de 26 de outubro de 1979,
que dispõe sobre o Seguro de Crédito à Exportação,
e n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC, para autorizar a oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições privadas
de ensino superior; e dá outras providências.”
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
Ofício nº 22-L-Democratas/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória n° 606/12, que
“Altera as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009,
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para autorizar a concessão de subvenção econômica
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, em projetos de infraestrutura logística
direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo Federal, nº 6.704, de 26 de
outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito
à Exportação, e nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para autorizar a
oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições
privadas de ensino superior; e dá outras providências.”
Titular – Deputado Onyx Lorenzoni
Suplente – Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
Of. nº 28/2013 – Bloco
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de Membro suplente de Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana
de Vasconcellos (PR/MG) como membro suplente na
Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória n° 606 de 2013, que “Altera
as Leis n° 12.096, de 24 de novembro de 2009, para
autorizar a concessão de subvenção econômica ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em projetos de infraestrutura logística
direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo Federal, n° 6.704, de 26 de
outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito
à Exportação, e nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para autorizar a
oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições
privadas de ensino superior; e dá outras providências.”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pedindo desculpa ao nobre Senador João Costa,
volto à lista dos oradores inscritos.
Com a palavra, V. Exª, Senador João Costa, do
PPL de Tocantins.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos, Senador.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, Senador Jorge Viana, desejo que a presença
de V. Exª à frente da 1ª Vice-Presidência desta Casa
engrandeça ainda mais a sua carreira.
Srªs e Srs. Senadores, senhores e senhoras presentes e aqueles que acompanham esta sessão pela
Rádio e pela TV Senado, o Senado e a Câmara precisam, urgentemente, retomar a discussão sobre a necessária reforma política brasileira, buscando atualizar
a ordem jurídica vigente. Não podemos nos esquecer
também da eleição dos integrantes do Parlamento do
Mercosul, o Parlasul.
A legitimidade de qualquer reforma política exige,
necessariamente, o reconhecimento e a ampliação da
efetiva participação dos cidadãos nos governos. E não
podemos falar em participação popular sem nos reportarmos ao veto popular, ao recall e abberufungsrecht.
Aproximamo-nos do dia 3 de outubro e, de forma
efetiva, muito pouco foi feito. O princípio da anualidade
eleitoral, também conhecido como princípio norteador ou
como a pedra angular do direito eleitoral, impede que qualquer alteração ao processo eleitoral realizada após o dia
03 de outubro de 2013 seja aplicada às eleições de 2014.
Nesta tarde, convido V. Exªs para, juntos, fazermos
uma breve reflexão sobre a necessidade de ampliação da participação popular na democracia brasileira.
A Ciência Política não se confunde com a Teoria
do Estado, mas se utiliza de conceitos dessa.
Para Oskar Georg Fischbach, a Teoria Geral do
Estado equivale à anatomia, enquanto a Ciência Política
corresponde à fisiologia do corpo social. Uma é estática,
a outra, dinâmica. Sabe-se que o objetivo da Ciência Política consiste no estudo da política: é a ciência da política.
No entender de Georg Jellinek, o Estado pode
ser investigado como um fato social sob seu aspecto
histórico-político. Nessa ótica, o Estado tem uma existência real e concreta; ele nasce, vive e transforma-se.
Giorgio Del Vecchio, por sua vez, ensina que “O
Estado consiste, essencialmente, na ordem jurídica,
que, por assim dizer, corresponde à coluna vertebral
da Sociedade”.
Independentemente de se reconhecer ao Estado
fim único ou fins múltiplos, o objetivo do Estado, acredita-se, é a satisfação de todas as necessidades da sociedade, dentro de uma prosperidade moral, ética e material.
Inegavelmente, o regime representativo é uma
das características essenciais das democracias do
mundo contemporâneo.
Com a Revolução Francesa, o princípio do direito
divino dos reis foi substituído pelo princípio da soberania popular, voltado, acima de tudo, para a criação
de um governo livre.
Existem três temas que estão interligados, constituindo um só contexto: a ideia democrática ou prin-
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cípio democrático. São eles: democracia, soberania
popular e cidadania.
Separadamente, cada um tem o seu significado
próprio, que converge para um único ponto: o da concretização do ideário democrático.
Um dos grandes responsáveis pela construção
das bases para a compreensão da cidadania foi Aristóteles, que estabeleceu uma correlação entre cidades e cidadãos.
Em seu livro Política, ele enfatiza a característica participativa do cidadão, dizendo: “(...) a questão é
bastante simples, pois (...) cidadão é aquele que participa do governo (...)”.
Na obra Do Contrato Social, Rousseau defende
a ideia da participação popular direta na elaboração
das leis.
Entusiasmado pelas formas de participação popular indireta, Montesquieu estudou a liberdade política
em sua obra O Espírito das Leis. Para ele, a liberdade
política do cidadão estaria na possibilidade de votar e
de escolher seus representantes.
Ainda na linha de Montesquieu, porém com uma
proposta consideravelmente mais ampla de participação política popular, está a obra de Stuart Mill, para
quem: “torna-se evidente que o único governo que
pode satisfazer plenamente todas as exigências do
Estado social é aquele no qual todo o povo participa”.
Vê-se que a democracia não é forma, é substância. A palavra república é comumente compreendida
como sendo uma forma de governo e normalmente
utilizada em contraposição à monarquia. No contexto
constitucional brasileiro, todavia, seu sentido é mais
do que isso. É empregada como res publica, isto é, a
coisa do povo e para o povo.
No Brasil, a soberania popular é exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I) plebiscito; II) referendo; III) iniciativa popular.
Embora ainda não sejam admitidos no Brasil, três
outros instrumentos são importantíssimos ao pleno
exercício da democracia: o veto popular, o recall e o
abberufungsrecht.
Enquanto o veto popular é a faculdade conferida
aos eleitores de se manifestarem contrariamente a uma
medida ou lei já devidamente elaborada pelos órgãos
competentes e em via de ser posta em execução, o recall
é uma forma de revogação individual de mandato pelo
qual os eleitores podem destituir representantes eleitos.
Já o abberufungsrecht é uma forma de revogação coletiva, ou seja, é possível utilizá-lo para cassar
todo Parlamento, e dissolvê-lo.
A democracia não é o caminho para se buscarem as liberdades individuais e públicas. O contrário
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é o correto: a liberdade é requisito para que se possa
praticar a democracia. Em resumo: não há democracia consolidada sem que, primeiro, se tenha liberdade.
O poder soberano não está sujeito a nenhum
outro poder. O princípio democrático é explicado pela
soberania popular. É preciso, primeiro, que haja soberania popular, com liberdades individuais e públicas,
com valores consagrados e efetivamente praticados.
Somente depois haverá democracia.
Assim como a norma hipotética fundamental de
Hans Kelsen, a cidadania é uma ideia que precisa
estar presente, primeiro, na mente das pessoas e, de
maneira especial, na mente coletiva, que é a autoridade criadora da cidadania. É metajurídica, portanto,
até que se torne direito posto.
Conclui-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, que a cidadania precede, metodologicamente, a ideia de soberania popular, uma vez que é
pré-requisito à existência desta, bem como que a soberania popular precede e explica o princípio democrático.
Considerando, Sr. Presidente, a exiguidade do tempo e o número de oradores inscritos, solicito que as demais
peças de meu pronunciamento sejam dadas como lidas.
Muito obrigado pela atenção e pela gentileza.
Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Boa tarde. Queria cumprimentar V. Exª, Senador João Costa. A solicitação de V. Exª será atendida
na forma regimental e constará nos Anais do Senado
Federal o restante do seu pronunciamento.
Não havendo mais oradores...
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia para
um aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, eu só ia dizer ao Senador que acaba de usar a
tribuna que ele tinha ainda 11 minutos para falar, e eu
estava muito atenta ao pronunciamento dele. Eu queria
só ampliar e apoiar a sua manifestação em defesa de
uma reforma política, dizendo que precisamos, com a
urgência adequada, examinar a coincidência de mandatos, fazer uma eleição de prefeito a Presidente da
República, porque estamos vivendo, a cada dois anos,
um período eleitoral. Acho que a própria sociedade já
está suficientemente amadurecida, assim como os
partidos políticos. Hoje é um desgaste muito grande
você repetir todo o esforço de campanha eleitoral.
Agora, ainda temos aí um processo complicado, que
é a demora da Justiça Eleitoral, impugnações e julgamentos de processos nos Municípios, eleições fora de
época – dia 13 de março, teremos eleições em alguns
Municípios. Então, nós precisamos urgentemente nos
debruçar sobre esse tema para poupar a população
e fazer uma eleição que promova a coincidência de
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mandatos. Eu já tive dúvidas sobre isso, mas hoje não
tenho mais dúvidas sobre a oportunidade e a necessidade de se fazer uma eleição só, de prefeito a presidente da República. O povo já amadureceu, e nós
também. Os nossos partidos estão preparados para
esse enfrentamento. Cumprimentos, Senador, pelo
pronunciamento.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Senadora Ana Amélia, muito obrigado pelas palavras, reconheço a importância de suas ponderações.
Muito obrigado.

FEVEREIRO05187
2013
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO COSTA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Senhor (a) Presidente,
Dirijo-me à ilustre presença de Vossa Excelência, para solicitar que as peças anexas sejam dadas
como lidas.
Na oportunidade, reitero meus sinceros votos de
admiração e profundo respeito.
Atenciosamente, – Senador João Costa.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Mais uma vez, obrigado ao Senador João Costa.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designou:
– como membro titular, o Deputado Laércio Oliveira, em substituição ao Deputado Anthony
Garotinho, e o Deputado João Maia, como suplente, em vaga existente, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 597, de 2012, conforme o Ofício
nº 24, de 2013, da Liderança do PR na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Bernardo
Santana de Vasconcellos, em substituição ao
Deputado Anthony Garotinho, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 605, de 2013, conforme o
Ofício nº 29, de 2013, da Liderança do PR na
Câmara dos Deputados;
– como membro titular, o Deputado Milton Monti,
em substituição ao Deputado Anthony Garotinho,
e o Deputado Sandro Mabel, como suplente, em
vaga existente, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 599, de 2012, conforme o Ofício nº 30,
de 2013, da Liderança do PR na Câmara dos
Deputados; e
– como membro titular, o Deputado João Maia,
em substituição ao Deputado Anthony Garotinho,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 603, de 2013,
conforme o Ofício nº 32, de 2013, da Liderança
do PR na Câmara dos Deputados.
Os ofícios foram encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 24/2013 – LPR
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de Membro titular e suplente de
Comissão Mista.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar a Deputado Laércio Oliveira (PR/SE)
como membro titular e o Deputado João Mala (PR/RN)
como membro suplente na Comissão Mista destinada
a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
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n° 597 de 2012, que “Dá nova redação ao § 5° do art.
3° da Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá
outras providências.”
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB
Of. n° 29/2013 – LPR
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de Membro Titular de Comissão
Mista.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de
Vasconcellos (PR/MG) como membro titular na Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória n° 605 de 2013, que “Altera a Lei
n° 10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que
cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos.”
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB
Of. nº 30/2013 – LPR
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de Membro Titular e Suplente de
Comissão Mista.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar o Deputado Milton Monti
(PR/SP) como membro titular em substituição ao
Deputado Anthony Garotinho (PR/RJ) e indicar o
Deputado Sandro Mabel (PMDB/GO) para suplente, na vaga do PR, na Comissão Mista destinada a
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
n° 599 de 2012, que “Dispõe sobre a prestação de
auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de
compensar perdas de arrecadação decorrentes da
redução das alíquotas nas operações e prestações
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, institui
o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras
providências.”
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.
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Of. nº 32/2013 – Bloco
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Assunto: Substituição de membro na Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado João Maia (PR/RN)
para membro titular em substituição ao Deputado Anthony Garotinho (PR/RJ) na Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 603 de
2013, que “Altera a Medida Provisória n° 587, de 9 de
novembro de 2012, que autoriza para a safra 2011/2012
o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei n° 10.420, de 10 de abril de
2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial
Financeiro, de que trata a Lei n° 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas para aquisição
de milho em grãos para o atendimento ao Programa
de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos
Municípios da área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designou, como membro suplente,
o Deputado Lucio Vieira Lima, em substituição ao Deputado José Priante, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
602, de 2012, conforme o Ofício nº 87, 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 87
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Lucio Vieira Lima passa a integrar, na qualidade de
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 602/2012, que “Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado
no âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
e dá outras providências.”, em substituição ao Deputado José Priante.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha Líder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Deputado Assis Carvalho, em substituição ao Deputado Afonso Florence, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 603,
de 2013, conforme o Ofício nº 99, de 2013, da
Liderança do PT na Câmara dos Deputados; e
– como membro suplente, o Deputado Afonso
Florence, em substituição ao Deputado Eudes
Xavier, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 603, de 2013, conforme o Ofício nº 100,
de 2013, da Liderança do PT na Câmara dos
Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista para serem juntados aos processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 99/GAB-Lid/PT
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membro titular o Deputado Assis
Carvalho (PT/PI) em substituição ao Deputado Afonso Florence (PT/BA) na Comissão Mista destinada a
analisar a MP nº 603/13 que “Altera a MP n° 587, de
9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra
2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra de que trata a Lei n° 10.420,
de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 2012
o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei
n° 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece
medidas para aquisição de milho em grãos para o
atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios da área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE.”
Atenciosamente, – Deputado Luiz Alberto (PT/
BA) Vice-Líder da Bancada na Câmara
Of. n° 100/GAB-Lid/PT
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como membro suplente o Deputado
Afonso Florence (PT/BA) em substituição ao Deputado
Eudes Xavier (PT/CE) na Comissão Mista destinada
a analisar a MP nº 603/13 que “Altera a MP n° 587,
de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra
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2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra de que trata a Lei n° 10.420, de
10 abril de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio
Emergencial Financeiro, de que trata a Lei n° 10.954,
de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas
para aquisição de milho em grãos para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios da área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE.”
Atenciosamente, – Deputado Luiz Alberto (PT/
BA) Vice-Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Izalci, em substituição ao Deputado Bruno
Araújo, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 593, de 2012,
conforme o Ofício nº 57, de 2013, da Liderança do
PSDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 57/2013/PSDB
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Izalci,
como membro titular, para integrar a Comissão destinada a proferir parecer a Medida Provisória nº 593, de
6 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.513,
de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa
Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego
– PRONATEC, para ampliar o rol de beneficiários e
ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá outras
providências.”
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa o Senador Cícero Lucena para
integrar, como titular, a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em
substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa ocupar a vaga de suplência na Comissão, nos termos do
Ofício nº 34, de 2013, da Liderança do PSDB.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 34/13-GLPSDB
Brasília, de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cícero Lucena, para integrar, como titular, a Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
Aproveito ainda a oportunidade para indicar o Senador Flexa Ribeiro para ocupar a vaga de suplência da
mesma Comissão.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 85, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE, pelo transcurso
dos 70 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 1º
de fevereiro de 2013.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva a todos os seus funcionários e colaboradores,
deverá ser encaminhada ao seu Diretor – Presidente
Sérgio Souza Dias, no seguinte endereço: Av. Joaquim
Porto Villanova, 201 – Prédio A1 – Sala 720 – CEP:
91410-400 – Porto Alegre/RS.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2013. – Senadora Ana Amélia, (PP-RS).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício n° 10/2013-CN (Ofício nº 49/PRES-09-SEPLA-GS, de 2013, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do
Superior Tribunal Militar, referente ao período de janeiro
a dezembro de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação da matéria:
Leitura: 21-2-2013
até 26/2
até 13/3
até 20/3
até 27/3

prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
prazo para apresentação de relatório;
prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 22 de fevereiro do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 42/2013-GSSS
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente
Deputado Leonardo Picciani
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que renuncio ao cargo de Presidente da Comissão Mista da Medida Provisória nº 592, de 2012.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Souza.
Ofício nº 2/MPV nº 592-2012
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, por meio de
ofício, o Senador Sérgio Souza renunciou ao cargo de
Presidente da Comissão destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 592, de 2012.
Respeitosamente, – Deputado Leonardo Picciani, Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Srª Senadora Lúcia Vânia enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, começo o meu pronunciamen-
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to de hoje dizendo que o povo brasileiro não é de um
partido. O povo brasileiro é a razão de estarmos aqui.
Estamos vivenciando um novo momento político
e um cenário econômico diferente daquele que assinalou o início de 2012. E esses foram alguns dos pontos
destacados pelo senador Aécio Neves durante o pronunciamento que fez ontem, neste plenário.
O que queremos neste momento é exercer o papel de uma oposição responsável. E como qualquer
oposição, continuaremos a apontar as falhas e a cobrar
que os compromissos sejam cumpridos.
Voltemos a nossa atenção às empresas estatais,
que outrora despertaram orgulho nacional: a Petrobras
teve seu lucro reduzido à metade em 2012; a Eletrobras,
com a perspectiva de redução no preço da eletricidade,
viu suas ações despencarem 50% em um mês; os subsídios do BNDES a empréstimos custaram 28 bilhões
de reais em três anos; o PAC teve investimentos de
27 bilhões de reais, o que é a metade do previsto; e,
ainda, a inflação está acima da meta de 4,5%.
A equipe econômica tem tentado reagir à crise
por meio de medidas diversas que, entretanto, pelos
seus resultados, são bem menores que o tamanho dos
problemas. O fato é que estamos convivendo com uma
inflação crescente e um PIB pífio, de 1,6%, conforme
divulgado ontem pelo Banco Central.
A economia brasileira, que há alguns meses estava sendo vista como um foguete que decolava, até em
relação à economia mundial, viu-se em desvantagem
quando comparada à grande maioria dos países em
desenvolvimento e mesmo das nações latino americanas, cuja média de crescimento foi de 3%.
Nossas indústrias também vão mal. A produção
da indústria de transformação caiu 1,1% nos primeiros
meses do ano passado, descontadas as sazonalidades.
Chamo a atenção, ainda, para a questão da educação, que se sobrepõe a qualquer outra. O índice
Pisa, por exemplo, nos coloca na 53^ posição, entre 65
nações, quanto à situação da nossa educação básica.
É um quadro preocupante, pois não nos basta jogar
recursos na educação; temos que colher os resultados
com a qualidade do ensino em sala de aula.
Se a economia não se recuperar, o Brasil corre
sério risco de perder em breve uma das forças motrizes
de sua economia: o forte desempenho do mercado de
trabalho, com emprego e renda em alta.
E diante desse cenário alarmante, o governo federal precisa sair dessa letargia; não apenas se vangloriar
de ações pontuais nas quais foi bem sucedido, mas que
ainda não são suficientes para a consolidação de pilares que sustentem o nosso país pelos próximos anos.
Não queremos, nem vamos desqualificar o governo, pois primamos pelo respeito nas nossas re-
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lações políticas, mas não gostaríamos de continuar
assistindo que se façam maquiagem de sucesso ao
que não teve êxito.
Não vamos ignorar os avanços, mas não aceitaremos que tentem negar a nossa reputação e a herança
do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um
governo transformador e o fio condutor das mudanças
desenvolvimentistas.
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Sim, integramos a bancada de oposição ao governo. Só que antes de tudo, integramos uma bancada
que também é do povo brasileiro, e que é a razão de
estarmos aqui.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 22 minutos.)
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Ata da 13ª Sessão, Não Deliberativa,
em 22 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana e da Srª Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 4 minutos e
encerra-se às 11 horas e 28 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há numero regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos
São lidos os seguintes:
OF. GSLHEN nº 12/2013
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Ao renovar os meus cumprimentos, comunico a
Vossa Excelência que, devido a compromissos inadiáveis não poderei participar da viagem à Suíça, em
missão oficial do Senado Federal, objeto do Requerimento nº 1108, de 2012.
Reafirmo, na oportunidade, as expressões de
consideração e estima.
Atenciosamente, – Luiz Henrique da Silveira
Senador.
Ofício nº 86/2013
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente V. Exª, informo
que, por esquecimento, não marquei minha presença
hoje, dia 20 de fevereiro de 2013, no painel eletrônico
do Plenário do Senado, apesar de ter participado de
evento no Plenário 1 da Câmara dos Deputados, no
qual fiz uso da palavra. Além disso, estive nas dependências da TV Senado, onde dei uma entrevista de 20
minutos sobre o tema “Novas Mídias e Liberdade de
Imprensa”. No meio da tarde, desloquei-me a São Paulo, para participar de compromisso político-partidário
referente ao Ato Inaugural das comemorações dos 10
anos do Governo Democrático e Popular.
Com esses dados, solicito que seja considerada
a minha presença na atividade legislativa desta data.
Cordialmente, _ Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência designa a Senadora Lúcia Vânia, como
membro titular, em substituição ao Senador Mário Couto, e os Senadores Cássio Cunha Lima e Flexa Ribeiro,
como membros suplentes, em vagas existentes, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 599, de 2012, conforme o Ofício nº
48, de 2013, da Liderança do PSDB no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 48/13-GLPSDB
Brasília, de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia
Vânia, para integrar, como titular, a Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 599, de
2012, em substituição ao senador Mário Couto e ao
mesmo tempo, indico os Senadores Cássio Cunha Lima
e Flexa Ribeiro para ocuparem as vagas de suplência
da mesma Comissão.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Pereira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membros titulares, os Senadores Ana Rita, José Pimentel e Walter
Pinheiro, em substituição aos Senadores Wellington
Dias, Acir Gurgacz e Eduardo Lopes, e, como suplentes, os Senadores Humberto Costa e Ângela Portela,
em substituição, respectivamente, aos Senadores Zeze
Perella e Lídice da Mata, e, ainda, em vagas existentes,
como suplentes, os Senadores Inácio Arruda e Acir
Gurgacz, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 606, de 2013,
conforme o Ofício nº 15, de 2013, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.
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O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 15/2013 – GLDBAG
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP 606/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
Titulares
Ana Rita
José Pimentel
Walter Pinheiro
Rodrigo Rollemberg

Suplentes
Humberto Costa
Ângela Portela
Inácio Arruda
Acir Gurgacz

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 47, DE 2013
Acrescenta § 4º ao art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de
1943, para tornar obrigatório o pagamento
de comissão de pelo menos 4% (quatro por
cento) sobre o valor das vendas efetivadas
pelo empregado de empresa comercial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 457 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1°
de maio de 1943, – que aprova a Consolidação das Leis
do Trabalho, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 457..........................................................
........................................................................
§ 4º O empregado de empresa comercial faz
jus ao pagamento de comissão de pelo menos
4% (quatro por cento) sobre o valor das vendas efetuadas, salvo condição mais benéfica
fixada em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, observado o seguinte:
I – a comissão, que somada ao salário e demais vantagens de caráter remuneratório ultrapassar o valor teto do salário-de-contribuição
do regime geral da previdência social, será
considerada parcela indenizatória;

II – a comissão será registrada no contracheque mensal e poderá ser impugnada no prazo
de dez dias pelo empregado;
III – a empresa é obrigada a manter registro
das vendas realizadas pelo empregado, que
receberá comprovante de cada venda efetuada
com a consignação por escrito do respectivo
valor, para fins de controle individual.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É do conhecimento geral que a regra no comércio,
em nosso País, é contratar empregados e registrá-los
com salário mínimo, ou no máximo pelo valor do piso
salarial atribuído à categoria profissional em acordo
ou convenção coletiva de trabalho.
A maior parte da remuneração desses profissionais advém do pagamento de comissões, o que torna
essa parcela salarial de suma importância para os
empregados do comércio.
Todavia, nas empresas de grande porte, principalmente, observamos a prática do pagamento de
comissões de forma diferenciada, o que gera enormes
descontentamentos, pois não se tem um valor uniforme
mínimo, capaz de tranquilizar os empregados, o que
gera distorções na política salarial do setor.
Para evitar problemas trabalhistas, fixamos o
valor da comissão em no mínimo 4% (quatro por
cento) sobre o valor das vendas efetivadas pelo empregado, o que contribui para uma certa uniformização, sem prejuízo de maiores benefícios bancados
pelas empresas.
Fixamos também, que o valor das comissões,
quando somadas ao salário, e das demais vantagens
de caráter remuneratório ultrapassar o teto do salário-de-contribuição do regime geral da previdência social,
será considerada como parcela indenizatória. Isso evita o
aumento de tributação para as empresas e não prejudica
os empregados, pois eles têm garantido o pagamento
de contribuição social até o teto da Previdência Social.
Também deixamos de diferenciar empresas de
pequeno, médio, ou grande porte, pois já existem mecanismos que diferenciam as empresas pelo porte,
como é o caso do SIMPLES.
Assim, não há acréscimo ou aumento de ônus
tributário ou trabalhista para as empresas, pois todas
já praticam o pagamento de comissões.
A par destas informações esperamos contar com
o apoio dos nossos Pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis
do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com
as alterações por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem
como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 457. Compreendem-se na remuneração
do empregado, para todos os efeitos legais, além
do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999,
de 1.10.1953)
§ 1º Integram o salário não só a importância fixa
estipulada, como também as comissões, percentagens,
gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos
pagos pelo empregador. (Redação dada pela Lei nº
1.999, de 1.10.1953)
§ 2º Não se incluem nos salários as ajudas de
custo, assim como as diárias para viagem que não
excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário
percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei
nº 1.999, de 1.10.1953)
§ 3º Considera-se gorjeta não só a importância
espontaneamente dada pelo cliente ao empregado,
como também aquela que fôr cobrada pela emprêsa
ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título,
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e destinada a distribuição aos empregados. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os seguintes ofícios:
– Ofício nº 24/2013/TRT/SOF/DG, referente ao
Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre
de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da
23ª Região; e
– Ofício nº TRT/DG/57/2013, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012,
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 24/2013/TRT/SOF/DG
Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2013.
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal _ 3º Quadrimestre _ TRT 23ª Região.
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei nº
12.465/2011 (LDO 2012), comunico a Vossa Excelência a publicação do Relatório de Gestão Fiscal deste
Tribunal, relativo ao 3º Quadrimestre, no Diário Oficial
da União _ Seção 1, páginas 148 a 150, no dia 29 de
janeiro, por intermédio da Portaria TRT/DG/GP _ 229,
de 25 de janeiro de 2013.
Respeitosamente, – Fábio Ricardo Moraes Martins, Diretor-Geral em substituição.
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OF/TRT/DG/57/2013
Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei
nº 12.465/2011 (LDO 2012), encaminhamos a V. Exª
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o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça do Trabalho
da Terceira Região referente ao terceito quadrimestre
de 2012.
Ao ensejo, renovo-lhe protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente, – Doclecia Amorelli Dias Desembargadora-Presidente do TRT da 3ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 23 de fevereiro corrente.
Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma Sessão Especial a realizar-se segunda-feira, dia
25, às 11 horas, destinada a comemorar os trinta e
quatro anos da criação da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho – ANPT, nos termos do Requerimento nº 1.046, de 2012, do Senador Eduardo
Amorim e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 66, de
2013, na origem, comunicando a ausência da Senhora
Presidente da República, no período de 21 a 23 de fevereiro, em viagem oficial a Malabo, Guiné Equatorial,
por ocasião da III Cúpula América do Sul – África; e a
Abuja, República Federal da Nigéria.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 66
Em 12/2013
Senhores Membros Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei do País, no período de 21 a 23 de fevereiro de
2013, em viagem oficial a Malabo, Guiné Equatorial,
por ocasião da III Cúpula América do Sul _ África, e a
Abuja, República Federal da Nigéria, em visita Oficial.
Brasília, 21 de fevereiro de 2013. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento todos que nos acompanham pela
TV Senado e pela Rádio Senado e os Senadores presentes no plenário.
De acordo com a lista de oradores, o Senador
João Durval será o primeiro orador a ocupar a tribuna.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho,
outra vez, a esta tribuna falar da necessidade de apoio
à população do Semiárido brasileiro.
Há alguns meses, fiz aqui uma reflexão sobre a
possibilidade da produção de energia solar e dos benefícios que essa nova indústria poderia trazer para o
sofrido povo que habita o Semiárido brasileiro. E cha-
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mei a atenção para a perenidade e a constância da
oferta de irradiação solar nessa região.
Pela minha vivência, nascido e criado no sertão da
Bahia, e, depois, andando por todo Semiárido baiano,
ao longo dos meus 59 anos de vida política, conheço
de perto o sofrimento e as dificuldades enfrentadas
por esses cidadãos.
Posso falar com autoridade sobre a seca inclemente a que o Semiárido nordestino é submetido de
forma recorrente.
Quando fui Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos e Governador da Bahia, implantei diversos
programas e ações para minorar o sofrimento do povo
sertanejo, como a construção de barragens, minibarragens, cisternas e poços artesianos.
Acompanhando as notícias mais recentes, ficamos sabendo que os reservatórios de água das
usinas hidrelétricas estão muito abaixo do limite de
segurança para o abastecimento do mercado – um
mecanismo criado pelo Governo para alertar sobre o
limite das represas.
Matéria do Jornal Tribuna da Bahia, de 04 de
janeiro deste ano, alertava que, de acordo com relatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a
capacidade de armazenamento das usinas da região
nordeste fechou o mês de dezembro de 2012 em 32,2
%, quando o limite mínimo estabelecido era de 34%.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico utilizou todos os recursos disponíveis para evitar uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Todas
as usinas térmicas existentes no País (a óleo ou gás)
entraram em operação.
Em caráter emergencial, o Ministério das Minas
e Energia autorizou a reativação da usina termoelétrica de Uruguaiana, que estava parada por falta de
combustível, para funcionar com gás natural liquefeito
importado pela Petrobras.
A ação visou reduzir o consumo de água; dos reservatórios existentes, de forma rápida, para que não
ficassem abaixo do limite de segurança. É uma medida
paliativa e de alto custo para o país.
As chuvas estão abaixo das médias e das previsões e o consumo de eletricidade cresceu, em razão
das altas temperaturas.
Em caráter emergencial, o Ministério das Minas
e Energia autorizou a reativação da usina Termoelétrica de Uruguaiana, que estava parada* por falta de
combustível, para funcionar com gás natural liquefeito
importado pela Petrobras.
A ação visou reduzir o consumo de água dos reservatórios existentes de forma rápida, para que não
ficassem abaixo do limite de segurança; uma medida
paliativa e de alto custo para o País.
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As chuvas estão abaixo das médias e das previsões e o consumo de eletricidade cresceu, em razão
das altas temperaturas.
De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, em novembro de 2012, o consumo ficou
6,3 % acima do verificado no mesmo período/no ano
de 2011.
Ainda segundo a EPE, a ocorrência de altas
temperaturas impulsionou o consumo dos setores de
comércio e serviços e, obviamente, também nas residências. Nos principais reservatórios do País, o volume
de chuvas ficou em apenas 64 % da média histórica.
Se no Sul e Sudeste do País foram registradas
fortes chuvas mais recentemente, o mesmo não ocorreu
no Nordeste. Nessa região as chuvas ainda são raríssimas. Os reservatórios continuam perdendo água, com
a seca que vem castigando severamente toda a região.
O programa Fantástico, da Rede Globo, no último
dia 06 de janeiro, apresentou excelente reportagem
sobre a crise energética que vivemos.
O Jornal A Tarde, do último dia 13 de janeiro,
trouxe notícia da Agência Estado com levantamento
elaborado pela consultoria Economática, no período
de 06 de setembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013.
Na pesquisa, constata-se que a redução das tarifas de energia, somada aos temores de que o País
passe por um racionamento de energia, em função do
baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, afeta
as ações das empresas do setor elétrico, fazendo com
que o preço das ações e o valor de mercado das 34
empresas do setor elétrico tivessem perda significativa.
Ainda segundo a reportagem, a companhia mais
atingida foi a Eletrobrás, seguida da Afluente, da Cesp,
da Cemig, da Eletropaulo, da Emae, da Cosern e da
AES Tietê.
Chamo a atenção dos membros desta Casa para
a importância que o Governo Federal deve dar à implantação de usinas geradoras de energia solar no
Semiárido nordestino. Como é comum a ocorrência
de longos períodos de estiagem, é claro que sol não
falta naquela região.
O site Jornal da Energia, constata que, mesmo
sem sinalização por parte do Governo Federal de realização de um leilão para compra de energia solar,
esse setor demonstrou que está preparado e disposto
a investir em novos empreendimentos.
De novembro até a terceira semana de dezembro de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) confirmou o recebimento de mais de 1,6GW
em projetos de geração de energia solar e termossolar.
Estamos ainda muito atrasados na exploração
da tecnologia de geração de energia solar – pelo menos 30 a 40 anos distantes de países como Espanha,
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Estados Unidos e Alemanha, sem contar que países
como Arábia Saudita e África do Sul têm programas
de governo muito abrangentes e já consolidados para
essa fonte.
O Secretário de Agricultura do Estado da Bahia,
Eduardo Salles, em entrevista à Rádio Band News,
no dia 16 de janeiro, afirmou que a seca que castiga
o Estado da Bahia é gravíssima e seu impacto é sério
em toda produção animal e agrícola.
Segundo dados levantados pela Seagri, está havendo intenso abate de fêmeas bovinas, e a produção
de leite já caiu 40%, se comparada ao mesmo período
do ano passado. A estimativa é que haverá perdas de
80% na produção de caju, 60% na de umbu e 75% na
de sisal, culturas extremamente resistentes à seca.
Na Bahia, tivemos uma situação calamitosa para
toda a agropecuária no ano de 1993. Era o terceiro ano
consecutivo de seca. Hoje, 20 anos depois, a situação
voltou a ficar grave. Posso afirmar que todas as ações
desenvolvidas daquela época até hoje foram paliativas
e absolutamente não foram suficientes para resolver o
problema da permanência do homem no campo, nem
para aproveitar a água que, sabemos, existe no subsolo do Semiárido nordestino.
Os programas sociais do governo alcançam o homem do campo, mas, com toda tecnologia que temos
à disposição, é preciso dar condições para que esse
homem tenha acesso à energia e à água, para produzir, se alimentar e gerar renda no sertão nordestino.
Vários países estão adequando a sua matriz
energética, investindo nas fontes renováveis, incluindo fortemente entre elas as energias solar e eólica.
E inacreditável admitir que a Alemanha seja líder
mundial na geração de energia solar, comparando as
condições daquele país com a disponibilidade de sol
que existe no Brasil.
O site Jornal da Energia noticiou também que
mais uma vez a China liderou o ranking mundial, tendo
investido US$67,7 bilhões em energia limpa, especialmente no segmento de energia solar. A cifra é cerca
de 50% superior aos US$44,2 bilhões aplicados pelos
Estados Unidos no ano passado. Para se ter uma idéia,
os norte-americanos eram os que mais investiam em
fontes renováveis no mundo, mas perderam a primeira
posição para os chineses em 2011.
A África do Sul, por sua vez, apresentou forte
desempenho com aportes de aproximadamente US$5
bilhões em 2012, montante muito maior do que as dezenas de milhões observados no ano anterior. Por lá,
o bom desempenho foi puxado por processos licitatórios para inserção das fontes eólica e solar na matriz,
o que levou a uma série de financiamentos de projetos
de grande porte.
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Outro absurdo é sabermos que temos empresas nacionais que dominam a tecnologia e instalam
usinas em outros países como Peru e África do Sul,
mas não são incentivados a implantar seus projetos,
aprovados pela Aneel, para geração de energia solar
em nosso País.
É preciso ampliar a matriz energética brasileira, para que não tenhamos o problema que estamos
vivendo agora, no futuro. É necessário investir numa
tecnologia que não tem impacto ambiental e é de rápida implantação, caso da energia solar.
Uma coisa é certa: o aumento do PIB está relacionado ao aumento da oferta de energia. Estudo
publicado pela Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal) revelou que, entre 1990 e
2011, a quantidade de energia necessária para produzir uma unidade monetária de produção caiu de 1,42
para 1,28, na região, enquanto que, no Brasil, esse
indicador subiu de 1,38 para 1,42.
De acordo com a comissão, a relevância do indicador está no fato de que o aumento do consumo
energético para alcançar um Produto Interno Bruto
(PIB) maior se traduz em mais pressão sobre os recursos naturais.
Todas as fontes iniciaram suas operações com
preços mais altos e, depois, os preços diminuíram, ao
longo do tempo. Com a energia solar, não será diferente. A redução dos custos virá com o aumento na
escala de produção.
É de conhecimento público, por notícias publicadas na grande mídia, o interesse de diversas empresas da Alemanha, Itália, Estados Unidos e China, de
se instalarem no Brasil, exatamente por termos um
dos maiores potenciais de geração de energia solar
do mundo.
Basta olhar um mapa térmico do potencial solar
do Brasil. Nele vemos uma grande mancha vermelha,
o ano inteiro, em todo Semiárido nordestino, da Bahia
até o Ceará – uma imensa área, a mais adequada do
mundo para a geração de energia solar.
Quero registrar que não estou me posicionando
contra as outras fontes de geração de energia, mas
defendendo a ampliação da nossa matriz energética
em um momento de crise.
Defendendo as fontes renováveis, faço, aqui desta
tribuna, um apelo para que o Governo Federal realize
um leilão específico para fomentar a implantação de
usinas de geração de energia solar, especialmente,
no Semiarido nordestino o mais rapidamente possível.
Obrigado.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
João Durval, faço um aparte a V. Exª pela primorosa
abordagem do tema, especialmente no setor energético,
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pela referência que V. Exª fez ao caso de Uruguaiana,
da termoelétrica que usa o gás natural da Argentina. Foi
um processo muito lento, demorado, para resolver os
problemas de fornecimento do gás natural, com o rompimento unilateral de um contrato, por parte do governo
argentino – agora foi restabelecido, felizmente – para
o fornecimento dessa energia térmica. Então, agradeço a V. Exª por ter mencionado esse fato. Houve uma
participação muito intensa inclusive de um Deputado
de meu Partido, Frederico Antunes, nesse processo. o
Secretário Executivo do Ministério de Minas e Energia,
Márcio Zimmermann, teve um papel fundamental, da
mesma forma, a Presidente da Petrobras, Graça Foster. Então, agradeço a V. Exª. E, de outra parte, queria
me solidarizar, como brasileira, com o drama que os
produtores rurais, especialmente do Nordeste, da sua
Bahia, de toda a região nordestina, que vêm sofrendo
com a seca. Lamento a notícia que ouvi de que, daqui
a 45 dias, haverá um programa para fornecer ração
para os animais que estão morrendo por falta de água,
de alimentos e de ração. Em 45 dias, vão morrer muito mais animais, Senador. Então, é preciso que essa
medida venha mais rapidamente, com o fornecimento
também de água para a população daquela região tão
sofrida. Cumprimento-o, Senador João Durval.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Muito
obrigado, minha cara Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento o Senador João Durval e devo fazer esse registro de que V. Exª acerta quando sugere
que haja leilão diferenciado para determinados tipos
de geração de energia sustentável.
No caso de eólica, no caso de solar ela é necessária e, mesmo em pequenas centrais hidrelétricas, é
necessário que a Aneel e o próprio Ministério façam
leilões exclusivos sob pena de o Brasil deixar de aproveitar um potencial enorme que tem de geração de
energia, de forma sustentável inclusive para dar suporte ao crescimento que todos nós esperamos que
o Brasil tenha neste ano.
Cumprimento mais uma vez V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Muito
obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia. Em
seguida, estou inscrito e solicito à querida Senadora
que possa, logo após fazer o pronunciamento, assumir a Presidência ,porque serei eu o próximo inscrito
e, depois, o Senador Paim que está quase morando
nesta Casa, não é Senador?
Eu saio daqui 10 horas da noite e V. Exª está
aqui, eu chego 8 horas da manhã e V. Exª já está aqui
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com a Senadora Ana Amélia. O Rio Grande madruga
aqui no Senado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Me permita. Nós dois seguimos sempre a sua orientação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Mas é fato, para os que estão nos todos assistindo, o Rio Grande madruga aqui. Como o brasileiro
trabalhador.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Possivelmente pela história do Acre, Senador, a região tem
muito a ver com o Rio Grande. Plácido de Castro, uma
figura gaúcha que está intimamente ligada à história
do Acre, desse Estado que eu tive a honra de conhecer em dezembro. Agradeço também a hospitalidade
do Senador Jorge Viana, da Dolores, que é uma gaúcha que ele levou para o Acre. Ela fez, está fazendo e
continua trabalhando. Modificou Rio Branco, deixou a
capital muito bonita e muito acolhedora.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, o Senador Paulo Paim, que é de Caxias do
Sul, sabe bem do que vou falar agora. No dia 7 de fevereiro, tive a satisfação de participar, com o Secretário
Nacional de Política Agrícola, de uma audiência com
todo o segmento da vitivinicultura ou da cadeia produtiva da vitivinicultura do nosso Estado, o Rio Grande do
Sul, que na região da Serra, região de Caxias, onde
nasceu o Senador Paulo Paim, e na região de Bento
Gonçalves... Caxias faz a Festa Nacional da Uva; Bento, a Festa Nacional do Vinho, que está suspensa por
conta das dificuldades financeiras do Município. Assumiu, agora, o Prefeito, meu correligionário, Guilherme
Pasin. Esse é apenas um detalhe de dois Municípios
que estou citando, mas toda a região da Serra tem um
papel fundamental não só na imigração italiana, mas
no que esses imigrantes trouxeram de experiência para
fazer o desenvolvimento daquele setor. E até, Senador
João Durval, esses mesmos gaúchos, como pioneiros
e empreendedores, acabaram levando a experiência
da uva e do vinho lá para o Nordeste, ali para o enclave, num pedaço da Bahia com Pernambuco, abrindo
outras regiões para o cultivo da uva e do vinho.
O Sr. João Durval (Bloco/PDT – BA) – Permite
um aparte? Vale para a Bahia também. Hoje a Bahia
é grande produtora de soja... (Fora do microfone.) Trabalham hoje muitos, milhares de gaúchos na região
oeste do Estado, produzindo soja.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço-lhe muito. Conheço bem essa grande parte. São até
meus amigos esses produtores que foram ali para a região de Barreiras, atraídos inclusive, porque o Governo
– e V. Exª teve parte importante nisso – da Bahia criou
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programas muito inteligentes de incentivo à compra de
máquinas agrícolas que atraíram os produtores para
desenvolver enormemente aquela região. Barreiras,
Luís Eduardo Magalhães, aquela região toda ali está
demonstrando a sua capacidade e alta produtividade.
É uma região muito própria para essas culturas. Não
só a de soja, mas também a de algodão e outras culturas que estão fazendo a riqueza.
Fico feliz que esse Brasil seja grande e seja um
País de oportunidades. Obrigada, Senador João Durval, que foi governador da Bahia e teve grande participação nesse processo.
Mas, voltando à questão da uva e do vinho, entre as medidas que o setor solicitou, encaminhou ao
Ministério da Agricultura, estão ações para baixar os
estoques de vinho, que hoje são superiores a 300 milhões de litros, volume considerado elevado conforme
informação transmitida ao Secretário Neri Geller.
A estabilidade do consumo dos vinhos nacionais
e o baixo preço pago ao produtor de uva são apontados como algumas das causas para elevação do estoque de vinho.
Com o programa de escoamento do Governo Federal – e aí faço um registro especial ao nosso Ministro
Mendes Ribeiro Filho –, que será anunciado, por decisão do Ministro e apoio do Secretário Neri Geller, nesta
manhã, lá em Bento Gonçalves, estará sendo anunciado
o novo preço mínimo do vinho e, segundo os dados da
Conab, vai estimular e corrigir a defasagem para estimular, ainda mais, os produtores. O objetivo é diminuir os
estoques, facilitar o escoamento da produção do vinho
nacional e, claro, melhorar os preços, não só para os
vinhos, mas, especialmente, para os produtores de uva
que são os responsáveis pela matéria-prima.
E veja, Senador, o Senhor que aprecia os vinhos
do nosso Estado, a Rússia, Senador Jorge Viana, que,
recentemente, teve uma missão oficial – o Primeiro Ministro Medvedev esteve aqui no Brasil –, deve ser o destino de parte do excesso da produção do nosso vinho.
Acho que é perfeitamente possível, quando não
se tem divisas, fazer um escambo internacional, trocar
produto por produto, e aí está uma saída inteligente
para resolver esse problema do excesso de estoque.
Essa importante medida do Ministério da Agricultura só foi possível graças a essa reunião a que
me referi há pouco, realizada no dia 7 de fevereiro, da
qual também fiz parte. Essa audiência foi no gabinete
do Secretário Nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, e envolveu também
o Presidente da Comissão Interestadual da Uva, Olir
Schiavenin; o Diretor Executivo da Associação Gaúcha
de Vinicultores (Agavi), Darci Dani; o Presidente do
Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro do Vinho
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(Ibravin), Alceu Dalle Molle; e o Diretor Executivo do
Instituto, Carlos Raimundo Paviani.
Além de melhorar preços, os produtores de uva
e vinho estão empenhados em aumentar a popularização do produto em todo o Brasil. Nos últimos anos,
o vinho passou a fazer parte dos hábitos alimentares
de muitos brasileiros. No meu Estado, por causa da
influência imigração italiana e de outras etnias, a bebida, derivada da uva, é muito comum, é um aspecto
até cultural. Não só o vinho, mas especialmente, também, o suco da uva. E isso é importante. Hoje, o suco
de uva está entre os sucos naturais de maior consumo
no Brasil, o que é estimulador e estimulante, não só
para a saúde, pelo alto grau nutritivo que tem o suco
de uva, mas também pelos aspectos econômicos e
sociais na geração de mais emprego e renda.
Nas regiões mais quentes e distantes, ainda há
espaço para ampliar a produção e o consumo de uva e
vinho como já ocorre no Vale do São Francisco, como
referi agora na conversa com o Senador João Durval,
pedaço do Sertão da Bahia e de Pernambuco que produz vinho de excelente qualidade há mais de 20 anos.
São produtos fabricados em solo nordestino que
chamam a atenção de especialistas do mundo inteiro
pela sua excelência. Inclusive, neste ano, a tradicional
Escola de Samba Vai-Vai, do grupo especial de São
Paulo, 14 vezes campeã do carnaval paulista, escolheu “Vinhos do Brasil” como tema do seu enredo. Com
o enredo, aliás, “Sangue da terra, videira da vida: um
brinde de amor em plena avenida”, a escola lembrou a
história do vinho e a importância desta atividade para
a economia de nosso País.
No exterior, os investimentos para a promoção do
vinho são enormes e envolvem até os grandes atores no
cinema mundial. Na semana passada, o famoso Brad
Pitt e Angelina Jolie, todo mundo conhece, pela beleza e competência e talento como artistas do cinema,
anunciaram grandes investimentos no ramo de vinhos.
O casal mais famoso do mundo do cinema acha que
produzir vinhos na França é uma importante fonte de
renda e de diversificação dos negócios.
Até amanhã, especialistas brasileiros vão mostrar, no Madrid Fusión, um dos mais importantes congressos de gastronomia do mundo, a qualidade dos
vinhos brasileiros. Não adianta produzirmos bem, vinho de qualidade, se não mostrarmos este produto ao
mundo. É o famoso marketing.
Recentemente, o jornal Valor Econômico fez uma
análise sobre o mercado mundial do vinho. Essa reportagem mostrou que o setor de vinhos passou, há
40 anos, por uma crise de preços no mercado, especialmente dos Estados Unidos – a região da Califórnia
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é a tradicional produtora de vinhos naquele país –, a
maior economia do mundo.
O aumento exagerado dos preços dos vinhos
oriundos da região de Bordeaux, na França, causou
um forte desequilíbrio de preços, prejudicando as vendas e diminuindo o consumo da bebida francesa no
mercado norte-americano. E, lá por 1974, no auge da
crise, as importações americanas de vinhos da França
despencaram, com queda de 50%. Foi uma péssima
notícia para produtores e produtoras de uva e vinho,
os maiores prejudicados pela má administração dos
preços e, claro, dos estoques.
Portanto, quando o Governo Federal atua e interfere nos preços desse importante mercado, como
pretende fazer agora, hoje, lá em Bento Gonçalves, o
Ministério da Agricultura, aumentam as chances do
setor privado de gerenciar melhor os imprevistos e as
variações na safra de uva. O Governo deveria fazer
isso com todos os setores da produção agrícola e ter
uma política de longo prazo, porque sabemos sobre
o ciclo dessas culturas, Senador Jorge Viana. Então,
acho extremamente prudente e é extremamente oportuno que o Ministério da Agricultura tome essa iniciativa, anunciando, hoje, os novos preços mínimos para a
uva, o que vai estimular os nossos produtores.
Mas esse importante setor do agronegócio ainda tem mais desafios: os produtores querem melhores
condições para produzir. O setor já me apresentou uma
sugestão de um projeto de lei para tributar as bebidas
de modo proporcional à quantidade de produtos naturais
contidos na bebida que compramos. Para o setor, por
exemplo, quanto mais uva, menores devem ser os impostos no suco produzido; quanto mais artificial o produto,
maior o imposto – é a defesa que fazem os produtores.
Penso que essa medida tem lógica. De um lado,
é benéfica para a saúde do consumidor, porque a fruta
natural tem um valor nutricional e nutritivo melhor do
que qualquer produto artificial, sabor ou aroma e, além
do mais, estimula os produtores a ampliar e a diversificar a sua produção. É também geradora de emprego,
e poderemos pensar na exportação.
A pesada carga tributária brasileira, ainda, é uma
limitação para o desenvolvimento da produção de vinhos
não apenas na Serra Gaúcha, mas em outras regiões
produtoras do nosso País. É um problema grave, que
desmotiva os produtores e inviabiliza a atividade. A regulamentação do vinho colonial artesanal também é uma
necessidade do setor, tal qual a da cerveja artesanal.
E, aqui, tenho que chamar atenção, Senador Jorge
Viana, V. Exª é de um Estado que tem free shop, que
conheci, La Cobija, do outro lado, no território boliviano. E temos também, na fronteira do Rio Grande, seis
Municípios de fronteira e temos, no Uruguai, os free
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shops. Ali se vende vinho uruguaio, argentino, chileno,
a preços absolutamente menores do que o preço do
vinho nacional.
Então, essa concorrência é boa para o consumidor – não resta a menor dúvida, pagar menos por um
vinho de qualidade –, mas, aí, criamos uma competição
desigual. Mas não é só isso: ainda assim, é dentro do
mercado comercial de legalidade, porque ali é legal,
tudo é legal, os consumidores saem de Porto Alegre
para ir até lá – já, muitas vezes, eu mesma fui aos free
shops –, o consumidor é beneficiado por isso. Mas nós
temos de pensar também na outra ponta, no nosso lado.
Nesse aspecto, há um detalhe que não podemos
esquecer: é o contrabando. Aí está o grande perigo e o
grande risco! Quanto ao free shop, nós teremos agora
free shops do nosso lado. Então, ficaremos de igual
para igual, e vamos regulamentar, com o seu apoio,
com o apoio do Deputado Marco Maia, que foi autor
do projeto – eu tive o prazer de ser a Relatora aqui.
Vamos resolver essa questão ao longo deste ano com
a regulamentação pela Receita Federal, que tem sido
extremamente receptiva ao assunto.
Mas o problema é o contrabando. Aí, renovo – conheço também as fronteiras dos nossos portos secos
– um maior investimento em pessoal, na Receita Federal, nas nossas aduanas, no sistema aduaneiro dos
controles de fronteira, porque precisamos não permitir
que a nossa fronteira continuem sendo um verdadeiro
queijo suíço, cheia de buracos. E aí, o contrabando acaba sendo prejudicial também aos nossos produtores.
Nesse aspecto, nem comparo, do ponto de vista
da assimetria no Mercosul, o nível de tributação para o
vinho brasileiro, no Brasil; com o vinho chileno, no Chile e o vinho Argentino, na Argentina. Não dá nem para
pensar. É muito menor a tributação! Além do mais, as
condições competitivas deles em matéria de financiamento, em matéria de logística. Todos esses custos são
menores. Também por isso, precisamos tratar com zelo
esse setor que é tão importante para a nossa economia.
Aliás, já solicitei à consultoria legislativa um estudo aprofundado sobre esta questão. Brevemente,
os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras terão dados
sobre esse segmento.
Isso vai ajudar na formulação de propostas legislativas capazes de desenvolver essa importante atividade. Acredito até que produtores de outras frutas como
maçã, goiaba, laranja, kiwi, maracujá, pêssego, frutas
vermelhas, limão, manga, tão brasileiras, entre outros,
poderão se beneficiar dessa proposta ainda em estudo nesta Casa: Aquela que tributa mais os produtos
artificiais e reduz o tributo para aquelas bebidas que
usam um percentual maior ou total de frutas naturais.
Isso ajuda a saúde, o bolso e, sobretudo, os produtores.
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Os representantes das entidades vitivinícolas do
meu Estado também estão preocupados com o registro
de bebidas pelo Ministério da Agricultura – e aí vem
exatamente a origem dessa minha proposta – com as
com as informações nos rótulos. A reclamação é que
muitas bebidas anunciam conter uva ou outras frutas,
inclusive, isso vem no nome, na cor da embalagem,
mas a composição não contém um grão de usa.
Isso é um engodo! Isso é comprar gato por lebre!
É uma questão relevante, que merece a atenção não
apenas do Legislativo, mas também do Poder Executivo.
Isso quer dizer que o produto que o consumidor
compra tem a cor da uva, tem o cheiro da uva, mas de
uva não tem nada. E são empresas muito importantes!
Neste ano, a indústria nacional de vinhos espera um crescimento nas vendas. A expectativa é de um
aumento de 20% na comercialização de vinhos finos,
aproximadamente 27 milhões de litros. No caso do
vinho de mesa, o setor imagina um crescimento um
pouco menor nas vendas, de 6% aproximadamente.
Como a previsão é de uma quebra de safra entre
10% e 20%, a avaliação do setor é de que as dificuldades para armazenar os produtos não será tão grande.
Entretanto, os investimentos de longo prazo precisam ser feitos. Como tenho dito, o Brasil precisa
apostar nos setores competitivos, e o vinho é um bom
exemplo importante para o agronegócio. Caso contrário, estaremos vivendo problemas com os embargos
russos também à carne bovina brasileira. Por causa
de dúvidas sobre a rastreabilidade da nossa carne, o
mercado russo se fechou. O Brasil precisou anunciar
que vai comprar equipamentos sofisticados de defesa
antiaérea de fabricação russa para ganhar a promessa de que as autoridades russas retirarão restrições
à compra de carne brasileira e de soja.
Aliás, a queixa dos russos, Senador Jorge Viana,
Senador Paim, Senador Durval, é de que é deficitário
o sistema de rastreabilidade bovina em três Estados:
Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.
Há pouco, o Senador Ruben Figueiró, nosso
colega Mato Grosso do Sul, que conhece profundamente esta matéria, quando argumentei sobre essa
deficiência, S. Exª contra-argumentou, dizendo que,
ao contrário, no Mato Grosso do Sul, todo rebanho
que é vendido aos grandes frigoríficos que trabalham
com exportação é rastreado. Há uma certificação da
entidade responsável para fazer este processo, numa
parceria entre o setor público e o setor privado, ou seja,
o Estado e os produtores rurais.
Então, se esse sistema é eficaz, do ponto de vista
sanitário, com a rastreabilidade, nós aqui, também. O
Brasil é o maior mercado para a carne bovina brasileira.
Então a rastreabilidade é importante para os nossos
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consumidores, porque o famoso abate clandestino é
um grande risco para a saúde dos nossos consumidores brasileiros.
Quero também registrar que não só caso dos
frigoríficos, mas também no caso dos vinhos, as cooperativas têm um papel relevante numa região, Senador Paim, que o senhor conhece tanto quanto eu, em
que a agricultura familiar é predominante. Ali na região
da Serra nem pode ter grandes áreas, são pequenas
propriedades. E ali é que a uva começou toda a sua
história, ali é que ela se desenvolve, levando renda e
geração de riqueza para aquela região, que é muito
desenvolvida. Toda a região da Serra, que envolve Caxias, Bento, Garibaldi, Flores da Cunha, Nova Prata,
Carlos Barbosa, Farroupilha, toda aquela região tem um
grande papel nesse processo da produção de vinhos.
Portanto, espero que as políticas de médio prazo
em favor da indústria nacional da vitivinicultura e também do cuidado com a balança comercial brasileira
sejam realmente colocadas em prática.
Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior sinalizou com a possibilidade de ampliar os negócios com a China, com a Rússia
e com a Índia. E vinho está entre os produtos da pauta
brasileira de exportações. Pode ser um passo importante
para retomar as vendas externas, que, ao final de 2012,
apresentaram o pior resultado das últimas décadas.
Penso que nós podemos fazer muito, mas eu
queria até aproveitar para agradecer o que fizeram o
ex-Embaixador do Brasil no Reino Unido Sérgio Amaral
e também a nossa Embaixadora Leda Lúcia Camargo,
que hoje está na Suécia. Quando estava em Praga,
na Tchecoslováquia, ela fez um grande trabalho de
promoção dos nossos vinhos.
Penso que os nossos diplomatas, que têm o
compromisso de representar o Brasil, têm um papel
relevante. Os países desenvolvidos, Senador Aloysio
Nunes Ferreira, têm um núcleo de comércio nas embaixadas que é um verdadeiro showroom para mostrar
o que nós temos de qualidade para oferecer. Às vezes,
por falta de conhecimento, de informação, o comprador
lá de fora não olha o que nós temos aqui.
Dou um testemunho pessoal do que esses embaixadores fizeram, porque acompanhei o seu esforço,
nomeadamente da Embaixadora Leda Lúcia Camargo,
que está agora na Suécia. E até o faço com prazer,
porque ela é gaúcha, de Porto Alegre.
Então, penso que a diplomacia brasileira poderia, como já está fazendo hoje, ter um papel também
relevante na promoção dos produtos brasileiros em
setores relevantes, por exemplo, fazendo com que
todas as recepções oferecidas pelas embaixadas, no
dia 7 de setembro, forneçam aos convidados os nos-
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sos espumantes, que hoje são reputados como os
melhores do mundo.
Nessa área, particularmente, fico feliz, pois há uma
década, de cada 10 litros ou 10 garrafas de espumante...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...oito
eram importadas. Hoje essa proporção se inverteu,
Senador. De cada 10 garrafas, oito são nacionais, produzidas no Rio Grande do Sul e também no Nordeste.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP.
Fora do microfone.) – E em Santa Catarina.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Em Santa
Catarina também. O senhor conhece. Já conhece bem
a produção excelente de Santa Catarina. Os Senadores
Luiz Henrique, Casildo Maldaner e Paulo Bauer ficarão muito contentes por essa referência que V. Exª fez.
Então, nós estamos hoje, na área dos espumantes
e também dos vinhos brancos, num passo acelerado
para termos um protagonismo internacional, rivalizando
com os melhores e mais conceituados produtores do
mundo, seja o champanhe da França, que tem o direito
desse registro, ou as cavas espanholas, que também
são espumantes. Os nossos são simplesmente espumantes e todos de excelente qualidade.
Com esse registro, eu queria cumprimentar o Ministério da Agricultura, que hoje está definindo o preço
mínimo da uva, o que vai impactar também sobre o
estímulo aos nossos produtores na melhoria da qualidade das nossas viníferas, das varietais e também da
indústria vitivinícola, que está fazendo um papel relevante na geração de empregos e também na geração
de divisas, exportando mais.
Muito obrigada, Sr. Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Senadora Ana Amélia assume a Presidência.
Os próximos oradores inscritos são o Senador
Paulo Paim e o Senador Aloysio Nunes. Agora eu faço
uso da tribuna.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A palavra é sua, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Srª Presidente.
Queria cumprimentar todos os Senadores e Senadoras aqui do Plenário, todos que nos visitam e
também cumprimentar os que nos acompanham pela
TV e Rádio Senado.
Venho à tribuna, Srª Presidente, para falar da
decisão da Mesa Diretora do Senado, tomada ontem.
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Vi que o que deliberamos na Mesa Diretora foi trazido
ao Plenário pelo Presidente Renan e recebeu manifestação de líderes de vários partidos, de Senadoras
e Senadores, cumprimentando a Mesa Diretora do
Senado pela iniciativa. E quero aqui repercuti-las, reproduzi-las, porque talvez setores importantes ainda
não tomaram conhecimento da deliberação da Mesa
Diretora do Senado tomada ontem. Ela vem no sentido
de prestar contas para a sociedade e melhorar a atividade parlamentar aqui no Senado Federal. Vou procurar,
de maneira sucinta, reproduzir as medidas adotadas.
A primeira delas diz respeito às sessões de debates temáticos no Senado Federal.
Vários Senadores se manifestam, pedindo que o
Senado volte a criar mecanismo pelo qual se permita
o debate sobre temas nacionais.
O Senado é a instituição mais antiga do nosso País.
Foi criado em 1826. Já se vão 187 anos da criação do
Senado. O Senado, na época do Império, tinha debate.
O Senado, em alguns bons momentos da República,
também teve debate. Hoje, com as regras que nós mesmos estabelecemos, os Regimentos da Casa são da
década de 70. Posso dizer sem medo de errar que são
raras as oportunidades em que temos aqui um debate.
Esta semana mesmo, o Senador Aécio Neves, como é
da sua atuação ativa, veio aqui fazer um contraponto
com uma atividade desenvolvida pelo meu Partido, o
PT, que celebrou, que festejou, que segue celebrando e
festejando os dez anos da coalizão de partidos liderados
pelo PT que mudaram a história do Brasil. O Senador
Aloysio fez um posicionamento, cobrou, o Senador Aécio cobrou, nosso Líder, Wellington Dias, veio e colocou
um contraponto, mas tudo isso engessado dentro de
regimentos que não permitem que o debate possa fluir.
Na reunião da Mesa Diretora, ontem, nós decidimos
trazer para apreciação do Plenário – e vamos aprovar
no Plenário, não tenho dúvida – que, a partir de agora, o Senado vai criar mecanismos que vão estimular,
permitir, facilitar o debate de grandes temas nacionais.
Este é o primeiro ponto. Já, já voltarei a ele.
Outro. Nós precisamos promover mudanças, a sociedade nos cobra e nos acompanha pela TV Senado,
pela Rádio Senado, mecanismo que hoje dá transparência para a atividade parlamentar, que faz com que
haja uma possibilidade de a sociedade participar da
vida parlamentar, porque todos nós trabalhamos com o
mecanismo das novas mídias, pelas quais a sociedade
se manifesta, opina, ajuda inclusive no debate. E essa
outra medida é a reforma do Regimento do Senado.
Mudar o Regimento, propor. O Presidente Renan
vai fazer contato com o Presidente da Câmara – ele assumiu esse compromisso ontem, aqui – para que se possa
fazer uma atualização tanto do Regimento do Senado
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quanto do Regimento Comum, Senador João Durval.
O que muito se reclama nas comissões – veja o Senador Aloysio, todos –, nós estamos sempre engessados
nesses regimentos. E há uma proposta já em fase final:
crie-se uma comissão. Mas o mais importante é que a
gente possa trazer esses regimentos para o século 21,
para os tempos de hoje, para o tempo da transmissão
ao vivo da sessão do Senado, para o tempo em que a
sociedade não fica à margem, ela que está no centro,
debatendo, participando. O mundo é outro, o Brasil é
outro, a sociedade brasileira, felizmente, já é outra. E
penso que é uma medida que vem em boa hora.
E uma outra medida que eu espero ainda tenha
uma repercussão ainda maior. Talvez os profissionais
dedicados da imprensa ainda não tenham dado ou entendido a dimensão que essa outra medida traz para o
fortalecimento do Senado como instituição fiscalizadora.
E mais ainda, se nós nos colocarmos praticando essa
outra proposta aprovada pela Mesa Diretora, não será
só o Senado que crescerá. Não tenho dúvida de que
nós vamos ter mais eficiência nas agências reguladoras.
Nós fazemos sabatinas aqui. Agências que começaram a ser criadas no Governo do Presidente
Fernando Henrique seguiram sendo criadas, um instrumento moderno, importante. E o Senado faz a sabatina daqueles que são indicados para ocupar cargo
de direção nessas agências. Depois esses profissionais sabatinados assumem suas funções, e o Senado
segue a sua vida normal.
Há uma mudança, uma proposta concreta adotada pela Mesa Diretora.
Vejam só, Srªs e Srs. Senadores, todos que me
acompanham. O Presidente do Banco Central vem
aqui, a cada seis meses, prestar contas sobre a vida,
a atividade econômica do País, sobre as atribuições
do Banco Central. Ele também é sabatinado. Os dirigentes de agência, não.
O Senado, a partir de agora, estabelece que, pelo
menos uma vez por ano, todos aqueles que ocupam
cargos e funções de direção nas agências vão ter de
vir aqui prestar contas aos Senadores, às Senadoras
e à opinião pública sobre o seu trabalho. Criamos um
mecanismo em que teremos, no mínimo, três comissões nessa prestação de contas: a comissão específica, onde houve a sabatina dos indicados para aquela
determinada agência, e mais a CCJ – Comissão de
Constituição e Justiça, que trata de regulamentação
e do amparo legal, e a CAE – Comissão de Assuntos
Econômicos, porque tem uma repercussão econômica
e uma repercussão jurídica.
Vejam só, é o Senado começando a desenvolver
a sua atividade. Eu vejo Senadores da Base do Governo e da oposição sempre questionando algumas
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agências: o que estão fazendo, por que não adotaram medidas. Só que agora vai virar uma rotina: todo
ano, os dirigentes das agências vão vir aqui debater,
discutir, prestar contas ao Senado, que é a Casa da
Federação, e à sociedade sobre as suas atividades.
Outra decisão tomada pela Mesa Diretora que
merece destaque: já ficou acertado – obviamente, com
o aval dos Líderes e, ontem, aqui, ocorreram manifestações – que, no próximo dia 19 de março, vamos
iniciar um processo definitivo de apreciação e votação
do Fundo de Participação dos Estados. Isso é discutir,
debater a Federação, é debater a Constituição, que estabelece que nós temos de ter políticas que diminuam
as desigualdades regionais no nosso País.
Há mais de dois anos, houve uma decisão do
Supremo estabelecendo um prazo de dois anos, no
máximo, para que o Senado Federal estipulasse novas
regras para a distribuição do Fundo de Participação
dos Estados. Isso porque não estava sendo atendido
o preceito constitucional de ter um dinamismo nessa
distribuição de recursos, um dinamismo que garanta
que os repasses sejam feitos de maneira a diminuir
as desigualdades, de forma que, quando um Estado
alcançar um determinado nível econômico, ele tem de
ter diminuída a sua participação, para que outros que
ainda estão mais defasados possam ter mais.
O nosso Relator Walter Pinheiro, que está construindo uma proposta na busca do entendimento, certamente, vai ter muito trabalho já no dia 19 de março.
O Presidente Renan estabeleceu fazer dia 19 de
março – nós decidimos –, em função de que, no dia
13, teremos uma reunião de todos os governadores
com o Presidente da Câmara e o do Senado. Logo em
seguida, então, uma semana depois, nós vamos estar
aqui votando, decidindo, deliberando.
E, mais ainda, com a ideia de fazer os debates
temáticos aqui no Senado, o primeiro tema nacional
que vamos trazer para debate seja este: debater a Federação, debater a regulamentação, a aprovação e a
discussão de matérias que mais bem estabeleçam a
relação entre os entes federados. A ideia é inaugurar a
sessão de debates temáticos com o tema da Federação. Como o Senado é a Casa da Federação, entendo
que não há ideia melhor para iniciarmos.
E aí há outro aspecto importante, que é regulamentar o inciso XV, do art. 52, da Constituição, que
confere ao Senado a atribuição de avaliar periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional.
Senador Aloysio, V. Exa, que ajudou a fazer a
Constituição, sabe e cita sempre que há muitas matérias que estão na Constituição dependendo de regulamentação.
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Na Mesa Diretora, ontem, foi estabelecido que
nós vamos tentar priorizar a regulamentação da Constituição de 1988. E um dos aspectos é este: o art. 52
da Constituição, que se refere ao sistema tributário
nacional, que temos aí em vista.
Então, com satisfação, ouço o aparte de V. Exa.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Meu caro amigo Senador Jorge Viana, V. Exa aborda
temas relevantíssimos, entre eles essa necessidade
de o Senado, realmente, exercer as prerrogativas que
a Constituição lhe confere. Uma das mais relevantes é
esta que V. Exa acaba de mencionar: a avaliação periódica do sistema tributário nacional em todos os seus
componentes. Houve já tentativas, na Legislatura passada e nesta Legislatura, de levarmos adiante essa tarefa.
Na Legislatura passada, uma subcomissão, encabeçada
pelos Senadores Dornelles e Tasso Jereissati, chegou
a trabalhar – e trabalhou bem durante 2 anos – e produziu um documento muito interessante, que deveria
servir de subsídio para qualquer debate sobre reforma
tributária no País. Trata não apenas da distribuição dos
recursos tributários recolhidos pelos entes federativos,
como também da estrutura dos tributos brasileiros, do
seu caráter de classe, digamos assim. Nesta Legislatura,
na Comissão de Assuntos Econômicos, eu propus, por
minha iniciativa, e foi criada uma subcomissão para a
avaliação do sistema tributário, exatamente para exercer
essa competência, o que havia sido um compromisso
meu na última campanha eleitoral – coloquei esse tema
no debate público na campanha em São Paulo. Infelizmente, não houve grande eco; essa é a realidade dos
fatos. Essa subcomissão se reuniu penosamente, com
pouco quórum. Como toda boa ideia, no início todos
correm e querem participar, mas, depois, a exigência de
um trabalho constante e metódico e também a pletora
de comissões – a agenda absolutamente irracional a
que o nosso trabalho está submetido – acabaram esvaziando a subcomissão. De modo que eu penso que a
assunção, pela Mesa Diretora do Senado, dessa tarefa
e o prestígio que a Mesa Diretora do Senado poderá
conferir a essa iniciativa me fazem renovar as minhas
esperanças de que poderá haver, ainda nesta sessão
legislativa, dentro do Regimento Interno do nosso Senado, os dispositivos que nos levem a participar e a
tratar, com método, com consequência, desse tema tão
importante. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu que
agradeço e fico lisonjeado com o aparte de V. Exª, que
tem uma história na construção da Constituição e luta
pela sua efetiva implementação. Sem regulamentarmos
não só esse artigo, mas também diversos dispositivos
constitucionais, nós não vamos ter como implementar,
na plenitude, a nossa própria Constituição.
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Então, eu queria aqui, Srª Presidenta, chegando
ao final da minha fala, relembrar que estou aqui tornando o mais público possível a deliberação de ontem
da Mesa Diretora no sentido de melhorar a atividade
parlamentar, fazendo com que o Senado comece a se
reencontrar com a agenda nacional para que possa
iniciar um processo de valorização desta Casa, dos
seus servidores, dos Parlamentares. Mas isso só virá
se começarmos a cumprir com as nossas tarefas. Eu
falo sempre que, se não trouxermos para a agenda da
Câmara e do Senado a reforma política, nós não vamos
dar os passos que promovam mudanças pelo menos
no sentido de trazer de volta o respeito, o prestígio
perdido pela atividade política, o que é lamentável. A
atividade política é a essência da democracia.
Eu espero, como está colocado também no último
item da nossa reunião da Mesa Diretora, a agenda legislativa para o primeiro e segundo semestres, que será
feita, Senador Aloysio – e V. Exª agora é Líder do PSDB
– com a eleição dos presidentes das comissões na semana que vem. E, em seguida, a ideia é a Mesa Diretora
ter uma reunião com os presidentes das comissões, para
estabelecer uma pauta matérias, para quais delas estabelecer urgência, e, logo em seguida, uma agenda com
os líderes partidários, para que estabeleçamos aí uma
agenda legislativa que atenda os interesses nacionais,
que atenda as expectativas da opinião pública.
Espero, sinceramente, que o tema da reforma
política seja colocado como prioridade. É um ano em
que não temos eleição. Não é possível. A eleição no
País não termina. Eleição no País está virando sinônimo de confronto jurídico. Existem candidatos e partidos
que se pegam em grandes bancas de advocacia para
poderem disputar eleição. Em vez de se pegarem com
propostas para conquistar a confiança dos eleitores,
buscam grandes advogados para poderem atravessar
o período eleitoral. Essa é uma afronta, é um absurdo.
Então, eu concluo as minhas palavras só lendo
aqui e dando essa transparência.
O Art. 154 do Regimento do Senado Federal
estabelece:
As sessões do Senado podem ser:
I – deliberativas:
a) ordinárias;
b) extraordinárias;
II – não deliberativas; e
III – especiais.
Essa alteração, Senador Aloysio, é fruto, inclusive, de cobrança de V. Exª, do Senador Aécio, de Pedro
Taques, do próprio Wellington Dias, de Lindbergh, de
colegas que estavam aqui e de vários outros Colegas

FEVEREIRO
2013
Fevereiro de 2013

Senadores. O Senado tem de ter debate – ele só cresce com isso – de grandes temas nacionais.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E a mudança é exatamente no art. 154, incluindo o inciso IV,
de debates temáticos, fazendo a justificativa de que é
uma dessas prerrogativas desta instituição, que tem
187 anos – foi criada em 1826 –, e deverá ter grandes
temas nacionais e deliberar sobre eles. Ou seja, um
debate sobre um tema importante nacional também
vai vasculhar aqui quais matérias há sobre esse tema,
quando vamos deliberar e ao vivo. Eu penso que vamos começar a trazer de volta o respeito para grandes
quadros que nós temos aqui, compondo esse conjunto
de 81 Senadores e Senadoras.
E só concluo uma coisa com isso: nós temos que
ter uma reunião. Proporei ao Presidente Renan que
convide quatro, cinco Senadores, e que façamos aí as
regras mínimas que não engessem o debate, ao contrário, estimulem. Mas nós vamos ter que ter regras para
que esse debate possa fluir, diferentemente das sessões
ordinárias deliberativas, que, com as regras atuais, inviabilizam qualquer debate mais intenso aqui na Casa.
Então, agradeço à Presidenta e compartilho aqui.
Queria cumprimentar...
O Senador Paim pede um aparte, Srª Presidente.
Rapidamente, ouço o aparte do Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Jorge Viana, quero só cumprimentá-lo por trazer esse
tema à tribuna do Senado. Alguns podem pensar que
ele não tem toda aquela importância, mas eu entendo
que tem, como está fazendo neste momento V. Exª esse
esclarecimento, mostrando o novo momento do Senado,
fortalecendo principalmente os debates, fortalecendo o
Plenário, fortalecendo que cada Senador e Senadora
possam expressar o seu ponto de vista, inclusive num
tempo um pouco maior no momento do bom debate.
V. Exª, com essa exposição que faz agora, fortalece a
Mesa Diretora, fortalece a Casa, fortalece a democracia
e, com certeza absoluta, o Senado, a partir da gestão
desta Mesa, de que tenho orgulho. E V. Exª, como 1º
Vice-Presidente, vai se aproximar do povo. Coisa que
nós queremos tanto, pela qual trabalhamos tanto e que
agora vai se tornar realidade. Parabéns a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agradeço o aparte de V. Exª, Senador Paim. Estou seguro de que se nós começarmos a fazer aquilo que é a
prerrogativa desta Casa, se nós demonstrarmos para
a sociedade nossa disposição de ter uma agenda legislativa, uma agenda parlamentar que atenda as expectativas do cidadão brasileiro, não tenho nenhuma
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dúvida de que vamos começar a resgatar o respeito,
o prestigio que esta Casa não pode perder.
O Senador Anibal pede para também fazer um
aparte. Peço a compreensão da Presidenta, já que
temos oportunidade aqui, no plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– É porque temos que inaugurar, antecipadamente, o
processo de maior debate sobre um tema tão importante quanto esse, Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senadora.
O SR. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – O meu
aparte começa exatamente nesse sentido. Começamos
exercitando já o debate, sem tanta preocupação com a
sineta, mas muito mais tentando estar de coração aberto e de mente aberta para buscar as melhores saídas
para o País. Ontem, quando o Presidente Renan Calheiros anunciou essa medida da Comissão Diretora do
Senado, realmente várias Lideranças se posicionaram
aplaudindo a decisão. Ao mesmo tempo, já começaram a surgir situações que podem ser armadilhas, que
vamos ter que ter todo o cuidado para tratar. Por exemplo, o assunto FPE, que vamos discutir no próximo dia
19, é um assunto que tem a obrigatoriedade de uma
decisão do Senado. Já o assunto royalties do petróleo
já foi deliberado e teve um veto. Quer dizer, é um assunto que não está no mesmo patamar, é um assunto
diferenciado. E quando já existe uma proposição quase
que unânime de que todo o assunto do Pacto Federativo
tem que estar no mesmo pacote, eu sinto que vai ficar
tudo como está, se a gente não separar os assuntos.
Eu acho que o assunto FPE merece tratamento à parte, específico, porque nós temos a obrigação de deliberar sobre ele. Um assunto relacionado aos vetos está
em outro patamar, porque requer quórum qualificado,
requer outro tipo de tratamento. Então, eu quero cumprimentar aqui o Senador Jorge Viana, porque ocupa a
Vice-Presidência já mostrando a que veio. V. Exa é uma
liderança nacional, tem uma experiência acumulada nos
8 anos de governo do Estado do Acre, mais 4 anos na
prefeitura de Rio Branco. Suas gestões foram todas
muito bem-sucedidas e mudaram para melhor a história
de Rio Branco, a história do Estado do Acre. Eu tenho
certeza de que, com esse acúmulo, V. Exa vai, permanentemente, dar contribuições muito qualificadas para
que o Senado Federal esteja mais próximo do povo e
respondendo um pouco mais positivamente aos anseios
que o Brasil tem em relação a esta Casa. Parabéns a
V. Exª. Acho que V. Exa inicia muito bem esse mandato
como Vice-Presidente do Senado Federal.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, querido colega Senador Anibal, bom companheiro de lutas e de sonhos.
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De fato, eu tenho essa missão partidária, dada
também por 65 votos do Plenário do Senado, de ser
Vice-Presidente, ou seja, fui acolhido pelos colegas, e
não quero cumprir o formalismo da Vice-Presidência. Eu
quero colaborar com meu local de trabalho, cuidar dele,
ajudar para que ele possa resgatar esse respeito que o
Senado não pode perder, ter uma boa relação com os
funcionários, com todos os setores. Esse é o propósito.
V. Exa tem razão, Senador Anibal. O debate tem
que ser sobre o Fundo de Participação dos Estados.
O Governador Tião Viana, nosso Governador do Acre,
está lá, apreensivo, zeloso pela boa gestão, esperando
as novas regras do FPE. Não sabe se vai haver uma
piora para os Estados, principalmente do Norte e do
Nordeste, ou uma melhora nos recursos. E aí não pode
ficar nessa apreensão, sem organizar o seu trabalho.
O Acre é um Estado que começou a se livrar desta
armadilha de ficar refém dos repasses constitucionais.
Quando assumi o governo, mais de 90% dos repasses
do dinheiro do Acre eram repasses constitucionais.
Agora, são perto de 60%. Ainda é muito, mas já são
quase 40% gerados pelo próprio Estado. Isso é uma
mudança significativa. Mas o governador e tantos outros
governadores estão esperando essa decisão. Eu acho
que cabe ao Senado, então, trazer esse tema para cá
como primeiro tema. Deve ser exclusivo...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...o
debate sobre o FPE e a deliberação sobre ele, para
que a gente possa cumprir a Constituição, definindo
regras que diminuam as desigualdades regionais no
nosso País.
Então, Srª Presidente, obrigado pelo tempo, pela
tolerância. Devo dizer que essas mudanças parecem
pequenas, mas elas são um bom começo para que o
Senado possa ter um debate aqui, possa atender as
expectativas da sociedade e possa cumprir sua função
de Casa da Federação, trazendo para cá, para prestar
contas, todos os dirigentes das agências reguladoras,
pelo menos uma vez por ano. Isso vai ajudar o País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido a fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Paulo Paim.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Com a palavra o Senador Paulo Paim, pelo
tempo regimental de vinte minutos, mas, obviamente,
com a tolerância necessária. V. Exª que é tão atuante, como falei ainda há pouco, madruga no Senado e
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sai daqui depois que o expediente acaba. V. Exª está
com a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, primeiro, permita que eu me refira a
V. Exª. Quando eu dei o meu voto na chapa chamada
oficial, quero dizer a V. Exª que o principal argumento
que eu usei foi a sua figura – foi a sua figura. Votei,
porque sei da história, da vida, convivi aqui com o Tião
Viana e com V. Exª. Esse foi o argumento mais forte
que eu encontrei para aquela decisão que o nosso
partido tomou por unanimidade.
V. Exª tem ido à tribuna quase diariamente, falando do trabalho da Mesa Diretora, como tem levado
para a Bancada o que está acontecendo, para onde vai,
qual é o projeto, qual é a proposta. E como disse lá na
Bancada a V. Exª, V. Exª vai dialogar com o País sobre
a importância e a imagem do Senado da República.
Meus cumprimentos a V. Exª. Estou muito feliz com a
sua atuação e tenho certeza de que o povo brasileiro
vai conhecê-lo ainda mais a partir da sua atuação aqui
na Mesa do Senado da República.
Senadora Ana Amélia, aqui presente, Senador
Anibal Diniz, Senador Aloysio Ferreira, Senador Ruben
Figueiró, enfim, todos os Senadores que se encontram
neste momento aqui no plenário.
Sr. Presidente, eu, nesta semana, vim à tribuna
– e tem uma frase do Presidente Lula, Senador Anibal
Diniz; ele diz que a gente precisa ter um pouco de sorte
também na vida, a sorte ajuda – falar de um julgamento
que o Supremo faria sobre a questão dos aposentados.
Por que eu falo dos aposentados? Eu falo muito
dos aposentados porque tenho clareza de que quem
é aposentado quer melhorar o benefício e quem não
é aposentado sonha com o dia em que terá uma boa
aposentadoria. E é o papel também do parlamentar de
mexer na legislação, de ir ao Supremo, se necessário,
de dialogar com o Executivo, na sentido de melhorar a
vida, eu diria, do conjunto da população do País, que
quer um benefício decente.
Estive junto ao Presidente do Supremo também
esta semana discutindo a questão do Aerus. Lembro-me de que todas as vezes, Senador Anibal Diniz, em
que estive dialogando sobre esse tema no Executivo
– isso é coisa que vem lá do passado, mas caiu para
o Governo Lula e Dilma ter que fazer o ajuste ou o pagamento –, a resposta que sempre recebi: “Paim, nós
precisamos de um conforto jurídico, o Supremo que
decida e nós pagamos, não há problema nenhum. Agora, nós, pela responsabilidade de Governo, temos que
fazer todos os recursos junto às instâncias do Judiciário, mas no momento em que decidir, nós pagamos,
não há problema nenhum.”
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E vi com felicidade, primeiro, que o Supremo vai
se debruçar para resolver – pelo que percebi, claro,
não posso, aqui, seria uma irresponsabilidade minha,
dizer que eles vão decidir como eu quero, como eu
gostaria –, decidir a questão do Aerus, seja qual for a
solução, e daí o Executivo terá o conforto legal, jurídico
para fazer o devido pagamento, se essa for a decisão,
que espero que assim seja.
Mas no dia de ontem, e foi essa a minha fala aqui,
se não me engano na terça-feira, haveria no Supremo
Tribunal Federal uma decisão sobre a questão da revisão ou não das aposentadorias.
Ontem, o Supremo, por uma diferença de somente
dois votos – foi pequena, mas foi importante – decidiu
favoravelmente e é manchete no Correio Braziliense:
“Aposentadoria será revisada.”
Eu cheguei aqui na terça-feira e disse – essa votação aconteceria na quarta ou na quinta e aconteceu
na quinta – que eu ia torcer, ia rezar, ia me ajoelhar
para que o Supremo decidisse favorável, para que pudesse acontecer a revisão do benefício do aposentado
para melhor, de acordo com seus interesses. E, assim,
o Supremo decidiu beneficiando milhares de aposentados e pensionistas. Eu diria incluindo aqueles que
já estão aposentados e aquele que estão em via de
se aposentar, que ele possa escolher a melhor data.
Vou dar um exemplo: o cidadão já completou
o tempo para se aposentar. Tem lá, digamos, vamos
pegar o caso da mulher, 56 anos de idade e 30 de
contribuição, mas resolveu continuar trabalhando. Ela
resolveu continuar trabalhando e não pediu o benefício na expectativa de que, uma vez que o fator faz um
cálculo com idade maior e com contribuição maior,
ela tem um benefício maior no ato da aposentadoria.
Ela não pediu o benefício, continuou trabalhando, mas
acontece que ela perdeu o emprego e teve que pegar
o emprego onde o salário foi menor. E ela viria a se
arrepender para o resto da vida: “Poxa, deixei de me
aposentar em tal data, continuo trabalhando, a minha
renda diminuiu, a contribuição, consequentemente,
também diminuiu e, agora, o benefício vai ser menor”.
Não, a partir dessa decisão que se estende a todo
o País, a todo o País, ela vai poder recorrer para que a
sua aposentadoria seja a partir do momento que mais
lhe interessar para fazer o cálculo do benefício. Vamos
pegar outro caso: o de quem já se aposentou, mas se
aposentou antes. Digamos que em janeiro houve o cálculo do novo salário mínimo que teve inflação mais PIB
e ele se aposentou antes. Ele poderá pedir revisão para
que a aposentadoria dele seja calculada com o novo
prazo ou com a nova data. Então, antes ou depois, a
partir dessa decisão, os aposentados terão o benefício.
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Por isso, Sr. Presidente, eu faço questão de deixar
nos Anais da Casa o meu pronunciamento, que aqui
comentei que vai nessa linha. Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana, com alegria registro a decisão de ontem
do Supremo Tribunal Federal que concedeu o direito
à revisão das aposentadorias. Leia-se, projeto nesse
sentido eu tenho tramitando aqui no Senado, ou seja,
para trabalhadores que mesmo em condição de requisitar o benefício continuaram a trabalhar e acabaram ficando com benefício menor do que se tivessem
aposentado quando atingiram as mínimas condições
necessárias para pedir o benefício.
Essa é uma boa notícia. Como a decisão tem
repercussão geral, deve ser aplicada em processos
que tramitam em instâncias inferiores, ou não, porque
é antes e depois, beneficiando assim milhares de contribuintes da Previdência Social já aposentados ou em
vias de se aposentar.
Vale salientar que a decisão da Corte não abarca
valores retroativos. O valor do novo beneficio contará
da data do pedido de revisão. No caso analisado, o trabalhador esperou para se aposentar com mais idade
e percebeu que o valor da aposentadoria ficou menor
do que se tivesse pedido o beneficio no momento em
que atingiu todos os requisitos para se aposentar.
Tal instituto pode ser definido como uma desaposentadoria reflexa, porque não é aqui não, que fique bem
claro, eu não estou dizendo isso, que já está garantido o
instituto da desaposentadoria, para o qual também apresentamos projeto, que está para o Supremo decidir com
parecer favorável do relator. Porque o objetivo e a tese jurídica são os mesmos de desaposentadoria propriamente
dita. Mas não é o julgamento ainda da desaposentadoria.
Como foi dito, perquirir um benefício mais vantajoso para
o contribuinte do sistema é claro que é legítimo.
Quero ainda ressaltar, Sr. Presidente, inclusive
cumprimentar os excelentíssimos ministros pelos efeitos que a Corte deu à decisão.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não
concedia esse tipo de revisão, alegando que não havia
uma norma legal, que agora passa a haver. Desta feita,
o tribunal determinou que todos os aposentados em situação semelhante, porém que ainda não ingressaram
com ações na Justiça, poderão, agora sim, requisitar,
de forma administrativa, a revisão do seu benefício.
Tal medida visa a acelerar o procedimento, evitando assim que uma enxurrada de ações cheguem
ao Tribunal, já que o próprio INSS está autorizado a
fazer a devida revisão.
As ações que tramitam nos tribunais devem receber tratamento jurídico igual, devolvendo milhares de
lides suspensas em instâncias inferiores. O julgamento
dessa tese estava suspenso, a pedido de vista do Mi-
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nistro Toffoli, mas finalmente a decisão foi votada, foi
vitoriosa, foi dada, ontem, por 6 votos a 4.
Parabenizo, mais uma vez, os ministros que votaram
com a visão do social. Sempre defendi que o aplicador
do direito deve dirigir o olhar para atender aos fins sociais
e que a norma se dirige às exigências do bem comum.
Aqui, repito as palavras que foram ditas lá no Supremo: um trabalhador não pode ser punido por ter decidido esperar antes de se aposentar, já que havia preenchido todos os quesitos. Estou feliz por essa decisão.
Aí, Senador Jorge Viana, aqui também, na linha
de V.Exª, falamos que, muitas vezes, estamos levando
as questões para o Supremo, mas entendo que, a partir do discurso de V.Exª, esta Casa pode se antecipar
a uma série de fatos, não é o Supremo que tem que
decidir. Que nós decidamos aqui. Mas, quando não
nos antecipamos e a situação fica... num momento
que há que haver decisão, o Supremo decide. Por isso
que acho que, mais do nunca, que temos que decidir
todas as questões ligadas à legislação. E repito, em algumas questões que tenho dialogado com os ministros
do Presidente Lula e da Dilma, eles dizem: “Paim, tem
que haver o conforto legal. Se não houver uma norma
jurídica, podemos ser punidos pelo crime de responsabilidade”. Por isso que é fundamental que esta Casa
aprecie, por exemplo, o projeto da desaposentadoria
e tantos outros projetos que estão na Ordem do Dia.
Repito, mais uma vez, as teses são as mesmas
da desaposentadoria e, por isso, acreditamos que estamos cada vez mais perto de uma decisão favorável,
aí sim, à desaposentação real ou propriamente dita,
que fará com que aqueles que insistem no famigerado
fator previdenciário joguem a toalha a favor do povo.
Porque se for aprovado, como espero que aconteça, a
partir dessa luz que surge agora, o instituto da desaposentadoria acabou com o fator, porque todos verão
que com o instituto da desaposentadoria aprovado o
fator acaba sendo um instrumento que trará prejuízo
aos cofres da própria Previdência.
Por isso, eu tenho conversado muito com o Senador Wellington Dias, e ele está contribuindo para
que haja uma reunião, onde nós construiríamos uma
alternativa ao fim do fator previdenciário.
Sr. Presidente, eu quero concluir minha fala nesses 7 minutos que me restam, primeiro, dizer que foi
com alegria que recebi da OAB de São Paulo a seguinte
carta: “Sr. Senador Paulo Paim, encaminhamos esse
ofício a V. Exª”...” E aqui eu comento o ofício que recebi
e que deixo registrado em Plenário. Eu gostaria, então,
de registrar, no Plenário da Casa, o ofício que recebi da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo.
Nesse ofício, a Comissão de Diversidade e Combate à Homofobia de São Paulo – e aqui fala as cidades
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que abarca – informa que foi com orgulho e alegria que
receberam a notícia de que eu assumi a responsabilidade de relatar do PL nº 122, um PL polêmico, mas
que faremos de tudo para construir uma nova redação
– porque eu noto que muitos dizem ser contra ou a favor
do 122, mas não perguntam qual será a nova redação.
O que importa numa lei é o que está escrito e não
o número. Parece que resolveram somente dizer que
o 122 é o inferno ou é o céu, o número 122. Eu quero
saber o que está escrito, qual é o conteúdo, qual é o
mérito, e é isso que a relatoria vai fazer, pela responsabilidade de um tema tão polêmico.
Mas diz a OAB São Paulo:
“Essa postura certamente reacendeu a chama
da esperança no coração de cada brasileiro,
que, com dignidade e consciência, sabe da
sua responsabilidade social. Sabe, e V. Exª tem
lutado arduamente pela causa, com o objetivo
de livrar nossa sociedade das amarras da intolerância, do ódio, da perseguição, do desprezo
e dos assassinatos que acontecem contra nossos irmãos. Enfim, livrar a todos da homofobia”.
Fico feliz com essa decisão da OAB. Tenho conversado com todo o setor, os que são contra ou a favor, eu diria, o número 122. O mérito vai ser a redação
nova que nós faremos.
Repito aqui de novo, conversava ontem ainda com
o Senador Magno Malta e com o Senador Walter Pinheiro, como conversei com os outros setores da comunidade LGTB, na busca de construirmos uma nova redação
que combata a homofobia, combata o ódio e a violência.
Enfim, cumprimento a OAB, agradeço o apoio
que dão à nossa relatoria e querem colaborar, inclusive, na construção da redação final; vamos convidar,
sim, a OAB, para construirmos juntos essa redação.
Enfim, Sr. Presidente, todos sabem que tenho
compromisso com os direitos humanos e um enorme
respeito às diferenças – isso vem de toda a minha
vida, esse compromisso com os direitos humanos –
e em combater todo tipo de preconceito: preconceito
contra as religiões, seja o evangélico, seja religião de
matriz africana, seja católico apostólico romano, ou
seja, a orientação sexual, ou mesmo pela cor da pele.
Por isso, falo, aqui, com muita tranquilidade, àqueles
que estão questionando o PLC 122, só pedindo que
esperem a redação, a nova redação que queremos
construir, a partir não de audiências públicas – porque
já fizemos dezenas de audiências públicas, e presidi,
inclusive, dezenas dessas audiências públicas, como
Presidente da Comissão de Direitos Humanos –, mas
vamos debater, a partir da nova redação que vamos
apresentar a toda sociedade brasileira, na linha, repito,
de combater o ódio, a violência e a homofobia.
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Como dizem, aqui, os setores que são contra ou
a favor, ninguém é a favor da homofobia, todos são
contra; todos são contra o ódio; todos são contra a
violência, todos, todos, todos.
Por isso que estou animado, Sr. Presidente, e,
ontem mesmo, quando uma jornalista me perguntou
se eu iria aceitar esse desafio, disse: “Aceitamos tantos
desafios e, no fim, deu certo”. Claro que, em muitos
momentos, com o apoio do Presidente Lula, como, por
exemplo, no Estatuto do Idoso, que estava parado há
nove anos aqui, todo mundo dizia que nunca mais iria
ser votado. E conto a história que um dia o Lula me liga
e a minha Secretária, em casa, me diz: “Você atende
uma ligação do Palácio, do Presidente Lula?”. Digo:
“Claro que atendo! Cadê ele? Onde?”. E o Lula diz:
“Olha, Paim, fica tranqüilo. Li o Estatuto; vamos aprovar
o Estatuto”. E o Estatuto está aí, elogiado, aplaudido
por toda a sociedade brasileira e até por congressos
internacionais. E houve ali a marca e o apoio do Presidente. Isso eu nunca vou negar, porque acho que a
verdade tem que ser dita para aquele que, às vezes,
não gosta que lembremos esses fatos. Mas lembro,
com muita alegria, como me lembro do salário mínimo.
Queríamos tanto ter uma política de salário mínimo!
Viajei o País naquela tese da inflação mais PIB.
É claro que na redação que colocamos para estabelecer a negociação era a inflação mais o dobro do PIB.
Lula reuniu todas as centrais, todas as confederações, fez o acordo. Votamos, por ampla maioria, a inflação mais PIB, e está aí um salário-mínimo que ninguém
mais questiona. Pelo contrário, a perspectiva é que até
2023 estaremos com um salário-mínimo combatendo
o salário-mínimo de qualquer país de primeiro mundo.
Por fim, Sr. Presidente – o meu tempo já terminou – quero apenas registrar a carta de Florianópolis
que recebi.
No mês de novembro do ano passado, mais precisamente nos dias 27 e 29, aconteceu o 16º Congresso
Federativo Interestadual Sindical da Federação Sindical dos Servidores do Departamento de Estradas de
Rodagem do Brasil.
O congresso contou com a participação da maioria
dos Estados Brasileiros, e as conclusões foram muito
interessantes, porque vão em uma linha afirmativa. São
propostas positivas, em que os sindicalistas rodoviários
trazem a público todas as suas propostas que entendem serem capazes de melhorar as nossas rodovias e
diminuir o número de acidentes, inclusive, no trânsito.
E já vou ao final do texto onde eles dizem que,
d����������������������������������������������������
evido ao programa internacional das rodovias da América do Sul, será feito um intercâmbio com as entidades
sindicais dos países envolvidos, visando à defesa dos
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interesses comuns dos trabalhadores rodoviários e no
combate a todo tipo de acidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A Fasderbra irá incorporar-se à Campanha de Ativismo Mundial
pelo Fim da Violência Contra a Mulher, tendo em vista
as estatísticas de violência contra ela.
Eu casualmente comentei aqui e falei de uma iniciativa muito bonita do Deputado Edegar Pretto, filho
do falecido, grande e querido Adão Pretto. É uma frente
parlamentar dos homens em defesa das mulheres, ou
seja contra a violência em relação às mulheres, que
ele já implantou no Rio Grande, com o apoio de toda
a Assembleia Legislativa. Mais de 50 câmaras de vereadores já aderiram e implantaram. Nós temos aqui,
a partir de uma iniciativa dele, a implantação dessa
mesma frente no Senado da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço considerar na íntegra os meus pronunciamentos.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a decisão do Supremo Tribunal
Federal que concedeu o direito do trabalhador que
adiou aposentadoria ter benefício revisado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de registrar a decisão de ontem do Supremo que concedeu o direito de revisão da aposentadoria.
Ou seja, o trabalhador que mesmo em condições de requisitar o beneficio, continuou a trabalhar
e acabou ficando com benefício menor do que teria
se tivessem se aposentado quando implementou as
condições mínimas necessárias, tem direito a revisão.
Essa é uma excelente noticia.
Como a decisão tem repercussão geral, deve ser
aplicada em processos que tramitam em instâncias inferiores, ou não, beneficiando milhares de contribuintes da
Previdência Social já aposentados ou vias de se aposentar.
Vale salientar que a decisão da corte não abarca
valores retroativos, o valor do novo beneficio contará
da data do pedido de revisão.
No caso analisado o trabalhador esperou para se
aposentar com mais idade e percebeu que o valor da aposentadoria ficou menor do que se tivesse pedido o beneficio
no momento em que atingiu os requisitos para pleiteá-lo.
Tal instituto pode ser definido como uma desaposentadoria reflexa, porque o objetivo e a tese jurídica
são os mesmos de desaposentadoria propriamente
dita: perquerir um beneficio mais vantajoso para o
contribuinte do sistema.
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Quero ressaltar ainda, e inclusive parabenizar os
excelentíssimos ministros, pelos efeitos que a Corte
deu a decisão.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não
concedia esse tipo de revisão.
Desta feita o tribunal determinou que todos os
aposentados em situação semelhante, porem que
ainda não ingressaram com ações na Justiça poderão
requisitar a revisão do benefício ao INSS.
Tal medida visa acelerar o procedimento, evitando
uma enxurrada de ações nos tribunais.
As ações que tramitam nos tribunais devem receber tratamento jurídico igual, resolvendo milhares de
lides suspensas em instancias inferiores.
O julgamento dessa tese estava suspensa com
o pedido de vista do Ministro Toffoli, mas finalmente
a decisão foi vitoriosa por seis (6) votos a quatro(4).
Parabenizo os excelentíssimos ministros que votaram com a visão social.
Sempre defendi que o aplicador do direito deve
dirigir o olhar para atender aos fins sociais a que a norma se dirige e às exigências do bem comum.
Aqui, repito as palavras do Presidente Joaquim
Barbosa, que refletem exatamente esse entendimento,
disse ele: “um trabalhador não pode ser punido por ter
decidido esperar antes de se aposentar.”
Estou feliz, muito feliz e acredito que este foi um
importante passo a caminho da desaposentação propriamente dita.
As teses são as mesmas, e por isso acreditamos
que estamos cada vez mais perto de uma decisão favorável a desaposentação real ou propriamente dita
que fará com que aqueles que insistem no famigerado
Fator Previdenciário joguem a toalha em favor do povo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre cumprimentos recebidos da OAB
pelo Senador Paulo Paim.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
registrar neste Plenário o Ofício que recebi da Ordem
dos Advogados do Brasil (Seção São Paulo).
Nesse Ofício a Comissão da Diversidade Sexual
e Combate à Homofobia da 80ª (octogésima) Subseção
da OAB (Sertãozinho/SP), que responde também pelos
Municípios de Pontal/SP, Barrinha/SP e Dumont/SP, e
também, pelos Distritos de Cruz das Posses e Cândia,
informa que foi com orgulho e alegria que receberam a
notícia de que assumi a relatoria do PLC 122.
Eles dizem que: “Esta postura certamente reacendeu a chama da esperança no coração de cada brasileiro
que, com dignidade e consciência de sua responsabilidade social, tem lutado arduamente pela causa com
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o objetivo único de livrar nossa sociedade das amarras
da intolerância, do ódio, da perseguição, do desprezo
e dos assassinatos que acometem nossos irmãos homossexuais, e enfim, livrar a nós todos da homofobia!”
Sr. Presidente, fiquei sensibilizado com a correspondência que a 80ª (octogésima) Seção da OAB
enviou e agradeço pelo apoio e a demonstração de
confiança que eles empenharam na mesma.
Todos sabem, Sr. Presidente, que minha luta pelos direitos humanos e pelo respeito às diferenças vem
de longa data e eu me orgulho dessa minha coerência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a “Carta de Florianópolis”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no mês
de novembro do ano passado, mais precisamente no
período de 27 a 29, aconteceu o XVI (décimo sexto)
Congresso Federativo Interestadual Sindical da Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de
Estrada de Rodagem do Brasil (FASDERBRA).
O Congresso contou com a representação de
15 estados e foram debatidos assuntos de interesse
nacional e estadual.
A conclusão a qual os participantes chegaram
foi de que é urgente a ação governamental na valorização dos órgãos rodoviários, dotando-os das condições necessárias para a manutenção, revitalização e
construção da malha rodoviária.
A “Carta de Florianópolis”, elaborada na ocasião,
inclui a necessidade da adoção de medidas de fortalecimento dos órgãos rodoviários, visando a sua reestruturação com ênfase na aquisição de equipamentos,
na realização de concursos públicos e revisão salarial
com valores compatíveis com o mercado de trabalho.
Os sindicalistas rodoviários sempre trazem à público o uso abusivo da terceirização nas instituições rodoviárias, acarretando a precarização do trabalho, prejuízos aos cofres públicos e à sociedade como um todo.
Entre as ações estabelecidas no plano de lutas
eles decidiram que:
– Será estabelecido o DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO, em que a sociedade tomará conhecimento da situação de sucateamento a que
estão submetidos os DER’s
– Devido ao Programa de Internacionalização
das Rodovias na América do Sul será feito o intercâmbio com as entidades sindicais dos países envolvidos visando a defesa dos interesses
comuns dos trabalhadores rodoviários
–A FASDERBRA irá incorporar-se à Campanha
de Ativismo Mundial pelo Fim da Violência Con-
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tra a Mulher, tendo em vista as estatísticas de
violência contra ela.
Sr. Presidente, ao final da Carta de Florianópolis
fica estabelecido que “Com o propósito de contribuir
para a construção de uma sociedade justa, a FASDERBRA e os Sindicatos filiados devem atuar como
agentes protagônicos na formulação de políticas que
assegurem o desenvolvimento de nosso país numa
sociedade realmente democrática com efetivação dos
direitos e sem discriminação”.
Tenho repetido nesta tribuna, em diversas ocasiões, que precisamos de ações efetivas para resolver
essas questões. Essa questão já se arrasta há muito
e os servidores têm lutado com muita garra por isso.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A solicitação de V. Exª será atendida nos termos
do Regimento.
Cumprimento mais uma vez o Senador Paim.
Sei que essa é uma luta de V. Exª para que tivéssemos o resultado da apreciação dessa matéria pelo
Supremo. Essa é uma luta por respeito aos aposentados, uma luta de vida.
Acho que é uma decisão importante. Tem de estar
aberta essa possibilidade tanto a favor dos aposentados,
como para que eventuais situações esdrúxulas que aparecem também possam ser corrigidas. Mas, essencialmente, que possa beneficiar quem está sofrendo injustiça.
Essa é uma luta de V. Exª.
V. Exª está aqui celebrando a decisão do Supremo, agradecendo-a, porque ela vai fazer justiça àqueles
que já dedicaram a maior parte da vida ao trabalho e
agora merecem respeito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito,
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Líder do PSDB, Senador Aloysio
Nunes Ferreira; em seguida o Senador Aníbal Diniz.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos,
mas obviamente na sessão de sexta-feira temos uma
tolerância, caso seja necessário.
Com a palavra o Senador, Líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, usualmente venho à tribuna cumprindo o meu dever de senador
da oposição para tratar de temas políticos onde geralmente me contraponho à posição do governo.
Essa é a função da oposição, V. Exª sabe disso.
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Mas hoje gostaria de tratar de tema para o qual
acho que seria preciso uma enorme convergência de
opiniões e de ações do Senado.
V. Exª sugeriu, na esteira da decisão da Mesa
Diretora, que nós escolhêssemos temas de interesse
geral, temas complexos, para debatermos sobre eles
entre nós em busca de soluções
Já queria colocar na pauta um desses temas que
é talvez mais perto da vida concreta dos cidadãos do
que as grandes questões institucionais, mas é problema gravíssimo do que está acontecendo no Brasil hoje.
Refiro-me a crise financeira profunda em que estão mergulhadas as santas casas de misericórdia e os
hospitais filantrópicos do nosso País, e afeta de uma
maneira dramática a população que a eles recorre para
o atendimento médico, e especialmente o atendimento
ambulatorial de média complexidade.
V. Exª sabe – foi prefeito, foi governador, dos bons,
e seu irmão foi Senador, é governador, seu pai foi Deputado Federal – que a Constituição da República de
1988 afirma que a saúde é direito de todos. E, na esteira
dessa afirmação, criou-se o Sistema Único de Saúde. Os
Constituintes reconheceram que, para atender a saúde
do povo brasileiro em todas as suas regiões, em todos
os graus de complexidade, o Estado brasileiro, o setor
público estatal não teria condições de cumprir essa
missão tão generosa que consta da nossa Constituição.
Daí por que, na própria Constituição, chamam
à coparticipação nesse atendimento as instituições
filantrópicas sem fins lucrativos.
O fato, Sr. Presidente, é que, promulgada a Constituição, foi crescendo a participação dessas instituições
no atendimento à saúde.
Hoje as santas casas e hospitais filantrópicos do
Brasil são responsáveis por 57% da assistência pelo
Sistema Único de Saúde no País, o SUS, segundo
dados do Ministério da Saúde.
Em mais de mil Municípios brasileiros, a santa
casa é o único ponto para o qual se convergem aqueles em busca de tratamento. Não há outro. É a santa
casa. Em mais de mil Municípios do nosso País, repito.
Mais de dois mil Municípios de até 30 mil habitantes têm na santa casa, digamos assim, o fundamento,
a base insubstituível do atendimento à saúde.
Nós temos, no Brasil, grandes santas casas de
misericórdia. Há a Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, uma das mais antigas, a de Santos, a mais antiga
do Brasil; a Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco; a de Belém; a Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre. E há ainda pequeninas instituições espalhadas
pelo Brasil, instituições antigas, que herdamos dos portugueses, como lembrava ainda há pouco em conversa
comigo o nosso querido colega Senador Ruben Figueiró.

Sábado 23

439

05471

Pois bem. Esse atendimento hoje está sob ameaça. O jornal O Estado de S.Paulo publica, no dia 18
de fevereiro último, um editorial cujo nome diz tudo:
“Santas casas asfixiadas”. O Globo também publicou
extensa reportagem a esse respeito.
Faça V. Exª experiência de andar pelo seu Estado,
qualquer um de nós: ao chegar a uma cidade do interior,
invariavelmente se apresenta diante de nós com um ofício
o provedor da santa casa, alguém que representa a instituição naquele lugar. E sempre – sempre, invariavelmente,
nos últimos anos com cada vez maior recorrência – o tema
é a ameaça financeira à existência dessas instituições.
A ameaça vem de vários lados, mas, na origem de tudo,
está a defasagem da tabela do SUS, que precisa de reajuste já. Para ontem. De cada R$100 despendidos pelos
hospitais filantrópicos no atendimento aos pacientes do
SUS, apenas R$65 são ressarcidos pelo Sistema Único
de Saúde. Isso vai gerando, Sr. Presidente, um acúmulo
de déficits que se convertem em dívidas irresgatáveis
apresentando a situação de penúria atual.
No ano de 2011, os dados para todos os estados – e eu estou me referindo a dados absolutamente
incontroversos – apontam para déficit de R$5 bilhões
nos contratos, nos convênios, mantidos com o SUS.
Ou seja, de um custo total pelos atendimentos da ordem de R$15 bilhões, apenas cerca de R$10 bilhões
foram remunerados. E essa defasagem, repito, está,
sobretudo, concentrada na baixa e média complexidade, que é realmente o tipo de atendimento a que o
povo recorre, na imensa maioria dos casos que afetam
a saúde das pessoas. E aí a dívida aumenta, evidentemente. A insolvência bate às portas.
A dívida dessas instituições, Sr. Presidente, era
de R$1,8 bilhão, em 2005. No ano de 2012, a dívida já
ultrapassou a casa dos R$11 bilhões. E o perfil dessa
dívida também é tão preocupante quanto o seu volume, porque 44%, R$5 bilhões mais ou menos, é dívida
de banco, setor financeiro; 25% são fornecedores, que,
se não são pagos em dia, deixam de fornecer; e 25%,
impostos e contribuições não recolhidas, resultando
inadimplência junto a órgãos federais, que, por sua vez,
vêem a impossibilidade de receber recursos e transferências voluntárias, por meio de convênios, objeto de
tantas emendas parlamentares. Pessoalmente todas
minhas emendas parlamentares, são dirigidas ao setor
de saúde, com ênfase nas santas casas de misericórdia.
Então, Sr. Presidente, este é o problema: déficit
constante, dívida que se acumula, resultante de uma
defasagem que precisa ser corrigida já.
É claro, nós temos problemas de gestão? Temos.
E são bem-vindos os programas do Governo Federal
de qualificação, mesmo de contratualização. Só que a
contratualização que está sendo oferecida não pode
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ser feita com base numa situação já, de partida, deteriorada. Oferecem-se recursos do BNDES? Ótimo.
Acontece que esses recursos vêm, às vezes, socorrer
a necessidade de investimentos ou mesmo de custeio
no curto prazo, mas, se não houver correção estrutural
das causas dessa situação, não adianta. É um mero
paliativo. Alivia hoje, mas, amanhã e, no máximo, até
depois de amanhã, a situação voltou ao estado de calamidade que hoje vivem essas instituições.
É, por isso, Sr. Presidente, que, no ano passado,
reuniu-se na cidade do meu Estado, Votuporanga, um
grupo muito grande de Santas Casas do Estado de São
Paulo e também de outros Estados do País – a Santa
Casa de Rio Branco esteve representada nesse encontro
– e formularam a Carta de Votuporanga. Votuporanga que
tem uma Santa Casa, aliás, exemplar – exemplar. Vale a
pena conhecer a Santa Casa de Votuporanga. Ela foi assumida pela comunidade e trouxe parcerias importantes
com o Governo do Estado de São Paulo. O Governador
José Serra instalou ali um modelo pioneiro de atendimento ambulatorial. Foi tão bem sucedida a administração da Santa Casa de Votuporanga que um empresário
da cidade que se destacou na gestão como trabalhador
voluntário para reerguer a Santa Casa e tornou-se Prefeito da cidade, um jovem Prefeito, Júnior Marão, reeleito
agora com 94% dos votos – nem Saddam Hussein, nos
bons momentos, teve uma votação dessa ordem –, em
grande parte pelo renome que ele adquiriu e pelo talento
administrativo também na gestão da Santa Casa, que é
um orgulho da cidade, uma referência.
Pois bem. A Santa Casa de Votuporanga foi anfitriã
desse encontro. Políticos de vários partidos participaram
dessa reunião. Essa Carta de Votuporanga foi levada
ao Ministro da Saúde pelo Prefeito da cidade. Haverá
uma nova reunião segunda-feira e esse movimento se
fortalece, cada vez mais, com novas instituições que
fazem dela plataforma para suas reivindicações. E essas reivindicações, Sr. Presidente, precisam chegar
com muita veemência ao Congresso Nacional. Aliás,
já chegaram. A Comissão de Assuntos Sociais da Câmara dos Deputados promoveu audiências públicas e
elaborou parecer que é o retrato veemente, um retrato
rigorosamente exato da realidade, que serviu, aliás,
de plataforma para todo esse movimento, e eu louvo
o trabalho de Deputados como João Dado, Darcísio
Perondi e Antônio Brito, do PTB da Bahia, e outros
companheiros que produziram esse relatório.
Nesse relatório, aliás, Sr. Presidente, são apontados alguns problemas na área trabalhista sobre os quais
devemos estar atentos. Quando se fala em jornada de
trabalho de profissionais da saúde – e agora os enfermeiros estão em pauta –, é preciso levar em conta o custo
que isso terá para os hospitais filantrópicos. Não pode-
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mos, aqui, para atender a uma categoria que merece
todo nosso apreço e sem a qual não funciona nenhum
hospital – talvez os enfermeiros sejam mais importantes
que os médicos, até, que me perdoem os médicos –, mas
é preciso levar em conta, também, o impacto financeiro
que a legislação sobre o horário de trabalho possa ter na
vida dessas instituições, já tão combalidas.
Ouço, com prazer, o aparte do Senador Ruben
Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) –
Meu caro Líder, Senador Aloysio Nunes, V. Exª me dá
a oportunidade de estrear a tribuna de apartes. É a
primeira vez que eu me dirijo, como tal, aqui.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ah, que bom!
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – E
o faço para saudá-lo. V. Exª traz, neste instante, um
problema da mais alta relevância para o nosso País.
A história das Santas Casas no País coincide com a
própria história do Brasil. No meu Estado, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo
Grande vem da segunda década do século passado. É
uma entidade centenária. E o esforço feito pelos seus
fundadores foi de tal magnitude que se construiu lá, à
época, o maior hospital das Santas Casas do Brasil,
com 700 leitos, e que atendia não só a população do
meu Estado, na época, do Mato Grosso, o uno, mas
se estendia para as Repúblicas do Paraguai e da Bolívia. Veja, V. Exª, o alcance do trabalho benemérito
daquela entidade. Há pouco mais de quatro anos, ela
sofreu uma intervenção, em virtude das dificuldades
que V. Exª explanou tão bem aí. Agora, o Governo do
Estado e a Prefeitura de Campo Grande se sentiram
incapazes de continuar a manutenção da Santa Casa e
querem devolver para os antigos provedores. Então, o
discurso de V. Exª vem somar ao desejo daqueles que
desejam reassumir, com todas as dificuldades evidentes, para que o Governo Federal reajuste a participação do SUS na administração das Santas Casas. Tem
que pagar os 100%, não os 65%, como V. Exª diz. O
Governo Federal tem que se encarregar de todas as
despesas decorrentes, porque o esforço pessoal dos
seus provedores, dos seus associados já é por demais
suficiente. É exigir demais deles. Nós temos de fazer
com que o Poder Público, como muito bem V. Exª está
fazendo, seja alertado sobre a obrigação que é dele.
Nós temos um dever de dar assistência a todos, mas
o maior encarregado desse dever é justamente o Governo – e o Governo Federal. Eu quero me associar
às palavras de V. Exª e cumprimentá-lo pela luta que
V. Exª está levantando em favor das Santas Casas. Em
nome da Santa Casa – eu me permito dizer assim –
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de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu agradeço
imensamente a solidariedade de V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Figueiró. Sou
eu que agradeço o aparte de V. Exª.
Vejo que, apesar de algum tempo distante do
Congresso, V. Exª, que foi Deputado Federal e honrou a representação parlamentar do seu Estado na
Câmara Federal, volta ao Senado com a forma absoluta. Bem-vindo às lides parlamentares. O senhor
é um professor.
Sr. Presidente, sugiro esse tema para discussão
entre nós aqui, em uma dessas reuniões que se programam fazer no Senado, que foi objeto de seu pronunciamento agora pouco. Nessa reunião, eu gostaria de
propor o seguinte: não vamos dizer “a culpa é desse, a
culpa é daquele” e vamos tentar resolver o problema.
“Ah, porque a CPMF, isso, aquilo...” Não. Vamos procurar
resolver, vamos nos somar. V. Exª é o Vice-Presidente
do Senado – e está dizendo a que veio, ocupando esse
posto – e tem uma posição ímpar de liderança...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...no seu partido e entre nós. Eu creio
que esse é um movimento que deve nos unir a todos.
O Ministério da Saúde tem acumulado, no seu
orçamento, restos a pagar que hoje já estão em torno
de R$10 bilhões. Vamos conversar com o Ministro da
Saúde e ver se é possível – claro que esses recursos
já estão empenhados – direcioná-los, de alguma forma, para a correção da tabela do SUS. Façamos nós
um esforço, na elaboração do Orçamento, para que
haja compromisso de vincular a folga orçamentária
que possamos prover ao Ministério da Saúde para
o reajuste da tabela do SUS. Essa é uma causa, Sr.
Presidente, que deve unir a todos nós, sem nenhuma
hesitação, sem nenhuma divergência, entre situação e
oposição, porque quem está doente, quem precisa de
atendimento médico não é o membro do PT, do PSDB...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...do PP, do PSB, mas é, sobretudo,
um cidadão, um ser humano, que tem direito a uma
vida saudável.
Ouço o aparte da nobre Senadora Ana Amélia.
A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, eu queria primeiro endossar a
sugestão de V. Exa exatamente nessa compreensão de
que o tema não é um tema de partido, é um tema do
País e é um tema da população brasileira, que vai para
as filas de madrugada e não consegue atendimento. O
SUS é um sistema inteligente, é um sistema adequado,
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porém as limitações financeiras e de gerenciamento,
especialmente, têm criado sérios problemas. E hoje
os Municípios, que pela lei deveriam aplicar 15% das
suas receitas líquidas em atendimento à saúde, estão
fazendo muito mais. Eu imagino que no seu Estado de
São Paulo os prefeitos – e V. Exa tem experiência disso
– estejam todo dia falando...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Trinta por cento. Vinte e cinco, trinta,
às vezes mais.
A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – É, eles aplicam na média de 25% a 30%. A lei manda. Os Estados
são obrigados pela lei a 12%. No meu Estado não se
aplica sequer a metade disso que a lei determina. E aí a
pressão sobre os Municípios, onde o povo vive, porque
é na cidade, especialmente nas pequenas e médias,
que a demanda aumenta. E aí nós vemos uma judicialização também da saúde pública. A pessoa vai ao juiz
para determinar a internação. Há o risco de prender um
secretário de saúde, até o prefeito, às vezes, dependendo da circunstância. Então, o tema é complexo, o
tema é amplo, e eu penso que seja a prioridade aqui,
porque não há caso, não há dia em que se não veja
na televisão esses horrores que nós estamos vendo.
Não só essa história lá no Paraná, mas outros casos,
especialmente o atendimento à população que depende
do SUS, que é essa que sofre. As instituições hospitalares que atendem ao SUS são as vítimas primeiras.
Não só na área das Santas Casas, mas também nos
hospitais comunitários do meu Estado.
ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB –
SP) – Claro, filantrópicos em geral.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia,
pelo aparte oportuno e pelo depoimento veemente.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Como dizia ainda há pouco, a Santa
Casa de Porto Alegre está engajada nesse movimento,
como a de Rio Branco.
Srs. Senadores, para concluir a minha intervenção, gostaria, Sr. Presidente, que V. Exª e todos nós,
enfim, nos irmanássemos realmente nessa luta e que
sensibilizássemos o nosso Ministro da Saúde para que
seja reajustada a tabela do SUS. As reuniões a que me
referi, que ocorreram em São Paulo e a que ocorrerá
na próxima segunda-feira, têm este caráter, um caráter
absolutamente suprapartidário. Fiz referência a alguns
Parlamentares. O Senador Eduardo Suplicy já se manifestou; Deputado Eleuses Paiva, do PSD; Deputado
Edinho Araújo; Deputado Vaz de Lima. Os políticos to-
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dos estão aos poucos se engajando nesse movimento,
que precisa chegar ao Senado da República.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Precisa chegar ao Senado da República.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) –
O próximo orador é o Senador Anibal. Antes, eu queria pedir
licença para fazer a leitura de Expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Senhora Presidente da República adotou, em
19 de fevereiro de 2013, e publicou no Diário Oficial
da União de 20 de fevereiro de 2013, Medida Provisória nº 607, de 2013, que “Altera a Lei nº 10.836, de
9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para
Superação da Extrema Pobreza”.
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art.
10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

Suplentes
Paulo Davim
Kátia Abreu

PSD
Titulares
Eduardo Sciarra
Titular
Carlos Sampaio
PP
Titular
Arthur Lira

Suplentes
Cássio Cunha Lima
Alvaro Dias
Paulo Bauer

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)
Suplentes
Alfredo Nascimento
João Costa
*PSOL
Titular
Randolfe Rodrigues

Suplente

Titular
Dorinha Seabra Rezende

Suplente
Alexandre Leite

PR
Titular
Anthony Garotinho

Suplente

Titular
Luiza Erundina

Suplente
PDT

Titular
André Figueiredo

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares
Eduardo Amorim
Gim

Suplente
João Campos

PSB

Suplentes
Angela Portela
Rodrigo Rollemberg
Vanessa Grazziotin
Eduardo Lopes

Titulares
Mário Couto
Aloysio Nunes Ferreira
José Agripino

Suplentes
PSDB

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Titulares
Paulo Paim
José Pimentel
Walter Pinheiro
Acir Gurgacz

Suplentes
Antônio Andrade
Darcísio Perondi

DEM

Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PSD/PV)
Titulares
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão

PMDB

Suplente
Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Titular
Humberto Souto

Suplente
Sarney Filho
PTB

Titular
Jovair Arantes

Suplente
*PRP

Titular
Jânio Natal

Suplente

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Suplente

DEPUTADOS

É o seguinte o calendário de tramitação da
Medida Provisória:
Calendário

PT
Titulares
José Guimarães
Janete Rocha Pietá

Suplentes
Beto Faro
Valmir Assunção

– Publicação no Diário Oficial da União: 20-2-2013
– Designação da Comissão: 22-2-2013
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
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– Emendas: até 26-2-2013 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 19-32013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal: 193-2013
– Prazo no Senado Federal: de 20-3-2013 a 2-42013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos Deputados: 2-4-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 3-4-2013 a 5-4-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 6-4-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 20-4-2013
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da
Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc
– Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012.
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
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co Parlamentar União e Força, os Senadores Eduardo
Amorim e Gim, como membros Titulares e os Senadores
Alfredo Nascimento e João Costa, como membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória nº 607, de 2013, que “Altera
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
OF.B/21/13.
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da
Deputada Luíza Erundina (PSB-SP), como titular, da
Medida Provisória nº 607, de 2013, “Altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza.”.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
Ofício nº 23-L-Democratas/13
Brasília, 20 de fevereiro de 2013

O calendário, conforme previsto, foi publicado.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios das lideranças:
Ofício nº 16/2013-GLDBAG

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir à Medida Provisória nº 607/12, que “Altera a
Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar
o Benefício para Superação da Extrema Pobreza”.

Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP 607/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo
Titulares
Paulo Paim
José Pimentel
Walter Pinheiro
Acir Gurgacz

Suplentes
Ângela Portela
Rodrigo Rollemberg
Vanessa Grazziotin
Eduardo Lopes

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
OF. Nº 22/2013-BLUFOR
Brasília, 21 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos e nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Blo-

Titular
Deputada Professora Dorinha SEABRA Rezende
Suplente
Deputado Alexandre Leite
Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas
OF/LID/Nº 27/2013
Brasília, 20 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados Humberto Souto _ PPS/SP e Sarney Filho PV/MA para integrar
como titular e suplente, respectivamente a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à MP 607/13, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
PPS/PR.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra S. Exª, o Senador...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Fora do microfone.) – Eu pediria a V. Exª,
extemporaneamente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...que a Carta de Votuporanga fosse
anexada ao meu discurso e fizesse parte dos Anais
da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.
A Carta de Votuporanga, assinada por todos os
que compõem as Santas Casas, constará dos Anais
do Senado Federal.
Eu queria cumprimentá-lo e dizer que é pertinente. São mais de mil Municípios que têm como única
unidade hospitalar de referência as Santas Casas. O
Acre, durante muitos anos, dependeu exclusivamente
da Santa Casa de Rio Branco e da de Cruzeiro do Sul.
Devo dizer que essa é uma preocupação da
maior importância, porque o financiamento da saúde
no País é um problema. O País está envelhecendo,
o custo da saúde está aumentando. Esse tem de ser
um debate de todos, olhando sempre para o futuro, na
busca de soluções.
Com a palavra o Senador Anibal.
Peço desculpas por tê-lo feito esperar na tribuna 1 minuto.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV,
ouvintes da Rádio Senado, começo este pronunciamento realçando a importância dos anúncios feitos
pelo Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros,
e reforçado na sessão de hoje pelo Vice-Presidente,
Senador Jorge Viana, no sentido de adotar alguns procedimentos para dar maior eficiência e maior agilidade
nas ações do Senado Federal.
E digo isso, Sr. Presidente, porque verdadeiramente precisamos ajustar o compasso das nossas ações.
Tenho certeza de que encontraremos, em algumas Comissões, proposições que foram apresentadas
e que, até o presente momento, não tiveram sequer
a designação de um relator. E isso tudo é motivo de
preocupação para a atual Mesa Diretora. Na próxima
semana, serão eleitos os presidentes das comissões
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para que possa haver o nivelamento das informações
relacionadas a todas as matérias que se encontram
pendentes, ou seja, qual é o status de cada uma dessas
matérias, qual é o estágio de tramitação de cada uma
dessas matérias. Assim, poderemos estabelecer uma
ordem de prioridades. Dessa maneira, certamente vai
ganhar muito mais eco a preocupação apresentada de
ter sessões específicas para tratar dos grandes temas.
Hoje, já reforcei aqui a importância de fazermos
uma sessão exclusiva, no dia 19 de março, para tratar
do assunto Fundo de Participação dos Estados. Esse
assunto difere dos demais, e os Srs. Senadores hão
de convir que um assunto que tem tamanha relevância
e que coloca o Senado Federal no corner precisa ser
tratado como prioridade.
Ontem, já ouvi a manifestação de alguns Senadores no sentido de que o Fundo de Participação dos
Estados tem que ser tratado no rol dos temas relacionados ao Pacto Federativo. Acontece que o Fundo de
Participação dos Estados deve ter um tratamento especial. Por quê? Porque nós tínhamos a obrigação de
definir essas regras até 31 de dezembro de 2012. Não
o fizemos. E não o fizemos por incompetência nossa,
incompetência do Senado Federal, incompetência das
nossas lideranças de construir um consenso sobre
esse tema. Ficamos diminuídos porque tivemos que
recorrer ao Supremo Tribunal Federal para reedição de
uma resolução para que os Estados não ficassem sem
a recepção dos Fundos de Participação dos Estados.
Vejam que esse fundo é fundamental para a
sobrevivência dos Estados do Norte, Nordeste e do
Centro-Oeste. Nós tivemos hoje aqui uma revelação do
Senador Jorge Viana. O Estado do Acre, por exemplo,
há 12, 14 anos, era, em 90%, dependente do Fundo
de Participação dos Estados. Hoje, com todo o esforço
empreendido nos governos Jorge Viana, Binho Marques e agora no governo Tião Viana, conseguimos reduzir essa dependência. Mesmo assim, estamos muito
próximos a 70% de dependência. Imagine o que seria
de Estados como Acre, Roraima, Rondônia, Amapá,
se, por acaso, tivéssemos tido uma interrupção dos
repasses do FPE. Temos, então, que ter esse assunto
como absoluta prioridade. E esse assunto é diferente
da tratativa relacionada aos royalties do petróleo.
Sobre os royalties do petróleo já houve uma deliberação do Senado e da Câmara Federal. Foi à sanção presidencial e houve veto da Presidenta Dilma.
Então, ele tem que ser tratado em outro patamar. Esse
assunto dos royalties do petróleo tem que ser tratado
com a fórmula que será dada para tratar a questão
dos vetos. Mas o Fundo de Participação dos Estados
é uma prioridade.
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Então, nós teremos uma reunião dia 13 de março, envolvendo todos os Governadores, o Relator da
matéria, Senador Walter Pinheiro, o Presidente da
Câmara e o Presidente do Senado, e depois, no dia
19, teremos uma sessão específica para debater esse
assunto. Então, faço um apelo a todos os Líderes, ao
colegiado de Líderes, para que separem os assuntos.
Na sessão do dia 19 de março, nós temos que tratar
exclusivamente do FPE. Precisamos ter uma deliberação sobre esse assunto, para a garantia de sobrevivência de todos os Estados.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, reforço aqui o
quanto o nivelamento de informação se faz necessário
aqui no Senado Federal. Vejam, o Presidente, Senador
Renan Calheiros, anunciou a decisão, que foi aprovada
pela Mesa, no sentido de que tenhamos a prestação
de contas das atividades das agências reguladoras
pelos seus respectivos dirigentes. Ainda segundo a
decisão, a Mesa apresentará – isso está no discurso do
Presidente Renan Calheiros –, ainda hoje, proposição
no sentido de promover que as agências reguladoras,
através de seus diretores, anualmente prestem contas
de suas atividades em reunião conjunta da comissão
específica incumbida de sabatinar seus dirigentes,
como a CCJ e a CAE.
Mas veja só, Sr. Presidente, como a desinformação prospera neste Senado. Essa matéria já foi objeto
de deliberação na Comissão de Constituição e Justiça, e está apenas aguardando entrar em pauta aqui
no Plenário. Essa matéria é fruto de uma proposição
do Senador Walter Pinheiro, a Proposta de Emenda
à Constituição no 89, de 2011, de autoria do Senador
Walter Pinheiro, que acrescenta o §2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargos públicos que tiverem sua escolha
aprovada previamente pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, devem comparecer a esta Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades nos
respectivos órgãos e entidades.
Por que eu trago esse assunto aqui, Sr. Presidente? Porque eu fui o relator dessa matéria, que foi
aprovada, por unanimidade, na Comissão de Constituição e Justiça, e está apenas aguardando entrar em
pauta aqui no plenário. Então, já havia uma deliberação
nesse sentido. É importante que tenha havido essa
preocupação de todos os lados, tanto da proposição
do Senador Walter Pinheiro quanto da deliberação da
Mesa Diretora, mas é uma prova de como temos uma
dificuldade de comunicação entre os vários ambientes
do Senado Federal e isso tem que ser chamado para
uma tratativa da Comissão Diretora e também dos
Presidentes das Comissões.
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O Senador Walter Pinheiro apresentava a sua justificativa no sentido de que o Senado precisa controlar
de forma anual, principalmente, a atuação dos membros das agências reguladoras, sustentando também
a dispensabilidade da oitiva anual de outros agentes
públicos sujeitos ao escrutínio do Senado Federal, como
condição de posse em cargo público. Ou seja, se o Senado Federal tem que deliberar sobre a posse desses
agentes, é natural que o Senado Federal possa fazer
uma sabatina anual e obter uma prestação de contas
dessas ações. Então, o Senador Walter Pinheiro, ao
fazer essa proposição, já estava com essa preocupação, e coube a mim fazer a relatoria na Comissão de
Constituição e Justiça.
Essa matéria, a Proposta de Emenda à Constituição nº 89, está no aguardo para entrar em pauta aqui
no plenário. E eu, inclusive, sugiro ao Senador Walter
Pinheiro que nós apresentemos rapidamente um requerimento para que essa matéria possa ser votada
em definitivo, esse assunto seja dado por encerrado
e já tenha a sua aplicação plena, tanto pela proposição do Senador Walter Pinheiro quanto pela decisão
tomada pela Comissão Diretora do Senado. Dessa
maneira, trazemos aqui a revelação do quanto temos
dificuldade de nos comunicar entre os vários ambientes do Senado Federal.
Outro assunto, Sr. Presidente, que trago, relacionado a essa minirreforma anunciada pelo Presidente,
Senador Renan Calheiros, é porque quando se tratou
da fusão do Interlegis com o ILB e também o Unilegis
causou uma certa preocupação, principalmente na
equipe técnica do Interlegis, dada a amplitude da ação
do Interlegis para outras câmaras e outras assembleias
e também pela relação do Senado com a sociedade.
Eu diria que o Interlegis tem uma função precípua
essencialmente afinada com a nossa ação precípua de
Senadores da República, porque ele uma relação com
outras câmaras e também com a sociedade e presta
um serviço tecnológico, com soluções de informática de
altíssima qualidade para praticamente todas as câmaras
do País. E exatamente por isso houve a preocupação.
Então, ontem mesmo tomei a liberdade de fazer
uma ligação para o Dr. Helder Rebouças, que será o
diretor responsável por essa área, e, para minha felicidade, obtive dele a garantia de que o Interlegis, na
realidade, vai ser fortalecido. A gente vai ter que dar
uma atenção especial ao Interlegis, porque é um organismo fundamental para o fortalecimento das relações entre os parlamentos brasileiros e é um organismo, inclusive, que presta grandes serviços, relevantes
serviços em outros países, como Guiné-Bissau, que já
usufrui desses serviços. Inclusive, há países que têm

448

05480 Sábado 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

seus sites hospedados dentro do Interlegis, que é um
organismo que presta um serviço fundamental.
Há um projeto, um grande projeto financiado
pelo BID, este projeto garante a sua sustentabilidade,
e tem o prazo de vigência de quatro anos, três anos já
se passaram, temos este ano de 2013 como, digamos
assim, a finalização de uma etapa e é preciso inclusive que já seja construído o caminho para a reedição
desse contrato, porque certamente não será possível
executar tudo o que está previsto em 2013 e já tem-se
que pensar num aditamento contratual, numa renovação desse contrato exatamente para que tudo que está
previsto possa ser realizado.
Mas é um organismo fundamental na relação dos
Senadores com a sociedade, com as outras câmaras,
com os outros legislativos e por isso, com certeza, terá
a total simpatia dos Senadores integrantes da Comissão Diretora e dos demais Senadores, porque tenho
certeza de que na medida em que os Senadores conhecerem mais a importância do Interlegis, mais eles
passarão a atuar em sua defesa.
E do diretor, Dr. Helder Rebouças, nós já temos
a garantia – o que nos tranquiliza muito – de que haverá um trabalho de fortalecimento do Interlegis, para
inclusive ampliar ainda mais o raio da sua intervenção.
E para concluir este meu pronunciamento, Sr. Presidente, eu gostaria de também passar aqui a minha
impressão do que foi o ato inicial das comemorações
dos 10 anos, da primeira década da administração do
PT e partidos aliados no Governo Federal.
Estivemos em São Paulo, quarta-feira, à tarde e
à noite. Tivemos a oportunidade de nos encontrar com
lideranças de todos os partidos que integram esse arco
de alianças que dão sustentação aos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma e pudemos fazer
uma avaliação e ouvir dos nossos líderes maiores qual
é a impressão que se tem do que foi o legado e do que
está sendo o legado desses dez anos de experiências
desenvolvidas pelo poder democrático e popular, tendo à frente o Partido dos Trabalhadores, mas também
sustentado por um arco de alianças muito grande.
Pudemos fazer muito mais do que um comparativo
numérico do que foi possível realizar mais em uma área
ou em outra, que é um debate que tem que se feito, sim,
porque é importante façamos esses comparativos. E,
nesse aspecto, a gente procura sempre ter uma posição
muito sóbria porque cada um dos governos, ao longo
da sua história, teve a sua forma de contribuição. Se
o Governo Fernando Henrique deu uma contribuição
muito grande na estabilização da moeda, no controle
da inflação, na instituição da Lei de Responsabilidade
Fiscal, nós temos que ter consciência de que, com o
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Governo Lula, os avanços e conquistas tiveram uma
velocidade muito maior.
Então, conseguimos chegar a muito mais gente,
realizar muito mais coisas durante o governo do Presidente Lula, que está tendo agora continuidade com o
governo da Presidenta Dilma e, nesse aspecto, estamos
muito tranquilos para fazer esse debate aqui com os
nossos aliados e também com os nossos adversários.
Aliás, a temporada de corrida ao Palácio começou.
Não adianta as pessoas tentarem tergiversar, mas a
temporada de corrida ao Palácio do Planalto começou.
Na semana passada, tivemos o lançamento do
partido da ex-Ministra e ex-Senadora Marina Silva,
o Rede, um partido que não leva o nome do partido,
mas é um partido. O partido Rede foi anunciado e já
tem, certamente, no seu plano estratégico central, a
construção da candidatura da ex-Ministra Marina Silva
à Presidência da República.
Ontem mesmo houve, em Pernambuco, um ato
do Governador Eduardo Campos com seus prefeitos
do Estado de Pernambuco, quando o governador procurou dar, digamos assim, uma lição professoral aos
dirigentes do PSDB e aos dirigentes do PT, a de que
se tinha que acabar com essa rinha, como se estivesse havendo uma briga de galos nessa discussão para
a Presidência da República.
Só que, na medida em que ele, com seu ar professoral, tenta dar um pito no PT e no PSDB, automaticamente ele também está se colocando como,
digamos, o mais habilitado para se apresentar como
possível candidato. E foi aclamado como tal pelos prefeitos presentes.
E, ao mesmo tempo, no ato do PT que aconteceu
na quarta-feira, o Presidente Lula, do alto da sua sabedoria, disse algo que, para nós, é muito importante.
Ele disse que os adversários do PT criticam o PT e
tentam apontar falhas em tudo o que o PT faz. Só que
quem dá a maior avaliação ao PT é o povo.
Quais foram os governos mais bem avaliados da
história recente do Brasil? O Presidente Lula deixou a
Presidência com mais de 80% de ótimo e bom. A Presidenta Dilma, com dois anos de mandato, conseguiu
superar essa marca. Quer dizer, se a grande imprensa
deixa de reconhecer os avanços do governo do PT,
se os nossos adversários do PSDB fazem questão de
tentar diminuir essas conquistas, eles estão cumprindo
o papel deles. Respeitamos.
Mas o fato é que a visão do povo, o olhar do povo
para esse projeto é um olhar muito diferente da opinião
publicada neste Brasil. Temos claramente o povo dizendo todo dia que está aprovando esse governo, um
governo de muitos acertos. Provavelmente tem seus
erros, como todo governo tem, mas entre, quando colo-
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camos numa balança, erros e acertos, a população tem
dado uma resposta muito eloqüente de que o governo
do PT e dos partidos aliados do Presidente Lula e da
Presidenta Dilma tem sido um governo muito bom para
o povo brasileiro, tem produzido resultados que têm
conseguido o amplo aplauso da população brasileira.
E o Presidente Lula terminou de forma magistral
quando falou: A resposta que vamos dar aos nossos
adversários será a reeleição da Presidenta Dilma em
2014. Ponto. Está resolvida a questão.
Eu vi a preocupação do Líder do PSDB aqui há
poucos dias dizendo: não se sabe se o candidato é o
Presidente Lula, é a Presidenta Dilma. A Presidenta
Dilma começou a acelerar o passo porque viu a sombra do Presidente Lula. Não existe nada disso.
Não existe nada disso! A situação está absolutamente clara, bem definida. Não há crise existencial e
não há esquizofrenia na discussão de sucessão presidencial dentro do PT. Temos uma candidata, que já é
Presidenta de República, é a nossa Presidenta Dilma.
Ela vai continuar fazendo seu trabalho institucional, o
trabalho oficial de Presidente da República, porque a
agenda assim lhe permite. Ela não está ainda em campanha, mas, quando chegar o momento certo de fazer
a campanha, ela vai fazer, porque já há essa definição.
O Presidente Lula já deu o encaminhamento e quer que
toda a militância do PT e dos partidos aliados esteja
muito atenta para, justamente, se munir das informações para fazer o grande debate, porque é assim que
tem que ser. Temos que fazer o grande debate sobre o
que é melhor para o Brasil, sobre o que foram os oito
anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, sobre
o que foram os oito anos do Governo do Presidente
Lula e como estão sendo estes anos que estamos a
cumprir até 2014, com o Governo da Presidenta Dilma. É esse grande debate que tem que ser feito. E a
sociedade é quem vai dar o parecer. Estamos muito
tranquilos em relação a isso. O Presidente Lula está
esbanjando saúde e vai contribuir com seu discurso,
com sua voz, porque se há algo de potente no nosso
projeto é aquela voz rouca do Presidente Lula falando
a sua linguagem simples, compreensiva e acessível
a todos, para mostrar o quanto o Brasil está melhor
nesses 10 anos em que o PT está...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...na
Presidência da República.
Esse grande trunfo, nós teremos em 2014 e, certamente, o Presidente Lula, que agora já está plenamente liberado, com saúde de ferro, digamos assim,
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estará cumprindo as suas agendas, indo aos Estados,
fazendo o grande debate sobre o Brasil atual e sobre
o quanto podemos avançar no futuro, com a continuidade desse projeto que está fazendo tanto bem ao
povo brasileiro.
Quero trazer meus cumprimentos aos organizadores desse evento comemorativo dos dez anos
de governo democrático e popular, que foi realizado
quarta-feira, lá em São Paulo. Esse foi só o ato inicial,
porque vai acontecer em vários outros Estados, inclusive, certamente, teremos o momento de organizar a
nossa agenda lá no Acre, em Rio Branco e também
nos Municípios do interior, para fazer esse debate
com a sociedade. E dar aqui o meu testemunho de
que estou muito feliz com os avanços conquistados.
Certamente vamos ter os argumentos reunidos, sistematizados, para fazer o grande debate em favor do
Brasil. E, nesse aspecto, eu tenho certeza de que o
recado dado pelo Presidente Lula é algo que tem que
ser assimilado por todos.
A Presidenta Dilma também foi muito precisa ao
mostrar que o Governo dela tem um perfil, tem uma característica, tem uma identidade. E, mesmo que ela não
seja a pessoa midiática, a pessoa que tenha facilidade
de falar com a simplicidade que tem o Presidente Lula,
ela é uma liderança reconhecida, é a primeira mulher
da História a ocupar a Presidência da República, tem
realizado um governo de grandes avanços, de grandes
conquistas, deu continuidade e até aprofundou, em
muitos aspectos, aquilo que foi o legado do Presidente Lula. E temos certeza de que esse será um debate
muito bom para o Brasil no próximo período.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT–
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Anibal.
Antes de encerrar a sessão, eu queria só cumprimentar e registrar aqui a presença de Manoel Sobral,
um grande amigo, lutador, foi Presidente da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, durante
muitos anos, com sede no Japão, e ajudou muito no
desenvolvimento florestal do Brasil, e, também, registrar a presença do Dr. Sammy Barbosa, Procurador do
Ministério Público do Estado do Acre, que nos honram
com suas presenças.
Não tendo mais orador inscrito, declaro encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT–
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 28 minutos.)
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Ata da 14ª Sessão, Especial,
em 25 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Eduardo Amorim.
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 26 minutos
e encerra-se às 12 horas e 23 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os 34 anos de criação da Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), nos termos do
Requerimento nº 1.046, de 2012, de minha autoria e
de outros Senadores.
Convido, para compor a mesa, a Exmª Srª Senadora Ana Amélia. (Palmas.)
Convido o Exmº Sr. Procurador-Geral do Trabalho,
Luís Antônio Camargo de Melo. (Palmas.)
Convido o Presidente da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho (ANPT), Sr. Carlos Eduardo
de Azevedo Lima. (Palmas.)
Convido o Sr. Corregedor Nacional do Ministério Público, Jefferson Luiz Pereira Coelho. (Palmas.).
Registro ainda as seguintes presenças: do Presidente Nacional dos Magistrados da Justiça Militar
da União, Sr. José Barroso Filho; do Vice-Presidente
da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas,
Sr. Nilton da Silva Correia, representando, aqui, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Distrito Federal; Sr. Ibaneis Rocha Barros Júnior; do
Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho; Sr. Marco Aurélio Gonsalves; e
do Presidente da Associação do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios; Sr. Antonio Marcos
Dezan, representante da Associação Nacional do Ministério Público.
Convido todos a, de pé, cantarmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Exmª Srª Senadora Ana Amélia, Exmº Sr.
Procurador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo
de Melo; Exmº Sr. Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima; Exmº Sr. Corregedor Nacional do Ministério

Público, Sr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, demais Procuradores e Procuradoras aqui presentes, senhores e
senhoras presentes, senhores que nos assistem pela
TV Senado ou nos ouvem pela Rádio Senado, todos
que nos acompanham pelas redes sociais, é com grande satisfação que presido esta sessão especial, cujo
requerimento é de minha autoria, juntamente com vários outros Senadores, em homenagem aos 34 anos
da criação da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho, uma entidade sem fins lucrativos, que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho
de todo o País e que foi criada tendo como escopo a
defesa e a representação dos interesses e prerrogativas dos membros do Ministério Público do Trabalho,
tendo ainda entre suas finalidades a de colaborar com
os Poderes Públicos no desenvolvimento da Justiça e
na defesa dos interesses sociais.
É dessa maneira que a Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho tem interagido com os mais
diversos setores da sociedade na busca incansável
de condições mais dignas e igualitárias para os trabalhadores brasileiros, na luta incessante pela garantia
dos direitos trabalhistas e pela efetivação do Estado
democrático de direito.
A ANPT acompanha de perto as atuações do
Legislativo e do Executivo que possam influenciar na
área trabalhista. A prova disto está nas ações que vêm
sendo desenvolvidas ao longo de todos esses anos.
Mas, aqui, da tribuna desta Casa, gostaria de citar as
mais recentes delas.
Refiro-me à audiência que o presidente da Associação, Dr. Carlos Eduardo Azevedo Lima, teve com
o Líder do Governo e comigo, aqui, no Senado Federal, juntamente com diversos outros Procuradores do
Trabalho que atuam na área do trabalho portuário e
aquaviário, no início deste mês de fevereiro, na primeira semana de abertura dos trabalhos no Congresso
Nacional. Audiência esta, Senadora Ana Amélia, Srs.
Procuradores, que objetivou a apresentação de sugestões de alterações à Medida Provisória nº 595/2012,
que estabelece um novo marco regulatório para o setor
portuário. Além disso, a sua atuação política é constante, ampla e indiscutivelmente reconhecida.
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Contudo, como falar dessa importante entidade
de classe sem nos lembrarmos da sua criação? O fato
é que, em meio a um período conturbado na nossa história recente, em fevereiro de 1979, 126 Procuradores
do Trabalho se reuniram, sob a presidência do membro
mais antigo da categoria, o Dr. Murilo Estevam Allevato, para defender os interesses do Ministério Público
do Trabalho e zelar pelos direitos e prerrogativas de
seus membros.
Assim, desde o início de suas atividades, a ANPT
vem ampliando seu campo de atuação, estimulando
um amplo debate sobre as desigualdades sociais, a
discriminação e a exploração do trabalhador. E, com a
promulgação da nossa Constituição cidadã, em 1988,
foi garantida a independência do Ministério Público e
a sua missão de defender os direitos individuais e coletivos, fundamentais ao processo de democratização
deste País.
A partir de então, foram retomadas as discussões sobre a Lei Orgânica do Ministério Público, que,
em 1992, teve sua aprovação, por unanimidade, no
Congresso Nacional. E, como é sabido por todos, o
papel da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho foi de fundamental importância na conquista
dessa vitória.
A importância do papel da ANPT ao longo desses
34 anos de existência é incontestável. As prerrogativas
da Associação continuam a ser defendidas, diretoria
após diretoria, no sentido de avançar sempre mais na
luta dos interesses dos seus associados e na defesa de
uma sociedade equânime, onde os trabalhos escravo
e infantil sejam erradicados, a saúde e a segurança do
trabalhador sejam preservadas, a discriminação, em
todas as suas formas, seja combatida e os contratos
de trabalho sempre formalizados.
Srs. Membros da Mesa, Srs. Procuradores, quero
aqui homenagear todos os brilhantes membros, que
já fizeram e que fazem parte da Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho, por intermédio do seu
Presidente, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, de
toda a sua diretoria e Delegados Regionais.
Para concluir, gostaria de pedir licença a todos
os senhores e senhoras para prestar uma homenagem
à pessoa que me ensinou a entender e compreender
todos os valores da ANPT. Quando frequento os congressos da categoria, carinhosamente vocês passam a
se referir a mim como um membro agregado da ANPT.
Assim, pois, Senadora Ana Amélia, quero fazer uma
justa homenagem a uma pessoa que, como disse,
procurou me ensinar todos os valores da ANPT, Vilma
Leite Machado Amorim, a minha esposa, que, com certeza, membro e colega de todos vocês, ensinou-me
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a ter esse carinho e essa deferência positiva, lógico,
para com a ANPT.
Dizemos sempre que passamos a ser, ouvindo
todos vocês aqui, os seus representantes, um defensor mais ardoroso dos direitos trabalhistas, de uma
conquista mais justa, compreendendo que, por meio
da política, do exercício do mandato, podemos, sim,
ser mais um instrumento de justiça e de transformação social.
Quem acredita em Deus, como eu acredito – e
penso que quase todos vocês também acreditam –,
sabe que este País é privilegiado. Deus foi extremamente generoso para com todos nós. Com certeza,
estamos pisando os solos mais ricos, mais férteis de
todo o Planeta.
Se ainda convivemos com muitas mazelas, com
muitos sofrimentos, com muitas injustiças, é porque
ainda há muito a fazer. Com certeza, todos esses sonhos de um País melhor poderão ser materializados,
virar realidade, com a luta e com o esforço de cada
um de nós, cada um na sua missão.
Então, reafirmando o meu empenho, ao longo
de todos esses anos de luta, com o desenvolvimento
das relações trabalhistas, mais uma vez parabenizo
todos os Procuradores do Trabalho, todos aqueles que
fazem, que integram e que fizeram essa importantíssima instituição para o nosso País.
Parabéns a todos e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Dando continuidade, concedo a palavra
à nobre colega Senadora Ana Amélia, pela Liderança do PP.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão especial, meu colega, Senador Eduardo Amorim; caro Procurador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo; Presidente da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho,
Carlos Eduardo de Azevedo Lima; Corregedor Nacional do Ministério Público, Jeferson Luiz Pereira Coelho.
Queria também registrar a presença da Deputada
Marinha Raupp nesta sessão; a do Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União,
José Barroso Filho; a do Vice-Presidente da Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas, Nilton da Silva
Correia; a do representante do Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Barros Júnior; a do Vice-Presidente
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Marco Aurélio Gonsalves; a do Presidente da
Associação do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, Antonio Marcos Dezan, representante da
Associação Nacional do Ministério Público.
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Permita-me também fazer uma saudação especial à Subprocuradora-Geral do Trabalho, Vera Regina
Della Pozza Reis – ou Pózza, porque a pronúncia é
italiana –, e o faço porque ela é do meu Estado do Rio
Grande do Sul. E na pessoa dela eu queria homenagear todas as mulheres.
Não estou puxando brasa para o meu assado,
porque, como Senadora, temos lutado muito, Senador
Eduardo Amorim, pelo empoderamento das mulheres.
E percebo que, no Ministério Público do Trabalho, há
uma bela presença de mulheres entrando nessa instituição, que tem um relevo muito grande.
Fico feliz não só pelo motivo de V. Exª ter proposto
esta sessão especial para comemorar os 34 anos de
criação da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho, mas por saber agora, pelas suas palavras,
que a sua mulher, Vilma, é a inspiradora dessa admiração pelo Ministério Público. Para mim ficou muito
mais importante. Quando conhecemos bem os valores de uma instituição por vivenciá-la em casa, ela
tem um valor maior. Digo isso porque sou viúva de um
membro do Ministério Público do meu Estado do Rio
Grande do Sul.
Como defensora da sociedade, mesmo em um
segmento especializado como o Ministério Público da
União e do Ministério Público do Trabalho, o espírito é
o mesmo: o da justiça. É o espírito de preservar e de
respeitar as leis.
Portanto, estou muito feliz por dirigir essas singelas e modestas palavras nesta cerimônia, que foi solicitada pelo querido Senador Eduardo Amorim, que é também um médico muito respeitado entre seus colegas.
Eu queria saudar também todos os representantes
e, claro, a Vice-Presidente desta entidade que estamos
homenageando, Daniela de Morais do Monte Varandas.
Como viúva de um Procurador de Justiça, como
já disse, tenho enorme respeito pelo Ministério Público do Trabalho, um ramo especializado do Ministério
Público da União, que é essencial para a proteção dos
direitos fundamentais do trabalhador em relação às
eventuais ilegalidades praticadas por empregadores.
A atuação do Procurador do Trabalho ou da Procuradora do Trabalho tem sido relevante, porque torna o Poder Público e a Justiça muito mais presentes,
muito mais eficazes, com muito mais resultados, especialmente naquelas localidades distantes no interior deste nosso País continental, onde registros, às
vezes, de trabalho escravo, de trabalho infantil ou de
fraudes trabalhistas são mais frequentes e difíceis de
serem investigados, auditados ou inspecionados. Mas
é preciso reconhecer – e aí para não haver preconceito
apenas em relação ao interior brasileiro – que também
essas mesmas ocorrências lamentáveis estão, às ve-
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zes, muito próximas de nós, nos centros urbanos mais
desenvolvidos do País. Isso foi até motivo de uma audiência pública patrocinada pela Comissão de Direitos
Humanos do Senado Federal.
Recentemente, o jornal O Globo noticiou uma
importante iniciativa do Ministério Público do Trabalho,
o que consagra não só a instituição, mas também a
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho a
uma relevância maior no seu papel. Vou me referir a
essa iniciativa, que foi o início de investigações para
impedir supostos abusos e exploração do trabalho de
menores adolescentes por clubes de futebol, que recrutam meninos desde cedo para as categorias de base.
Ora, no nosso País, o futebol está arraigadamente
vinculado à própria cultura brasileira e também à nossa
tradição. Agora, por essa iniciativa saudável e louvável,
os times estão sendo notificados e terão de oferecer
aos pequenos atletas que sonham um dia chegar ao
estrelato, como o Neymar, o Ronaldinho, como tantos
outros que se destacam no futebol...Esse sonho não
pode morrer com essas irregularidades. Então, a esses
pequenos atletas são oferecidas uma série de garantias, entre as quais um prazo de três meses para que
os clubes assegurem a esses garotos gratuidade dos
testes e das seleções; exigência de exame clínico do
adolescente antes desses testes; garantia da frequência escolar, o que é muito importante; alojamentos
adequados em relação à higiene, segurança e salubridade; equipe permanente de médicos e até contrato
de formação esportiva, com bolsa igual ou superior a
um salário mínimo nacional, que é hoje de R$678,00.
São importantes iniciativas para o cumprimento
da lei trabalhista brasileira, mas para o cuidado dos
nossos jovens adolescentes. Cidadania, dignidade e
valores sociais do trabalho são fundamentos da nossa própria Constituição. São direitos que precisam
ser assegurados, e os Procuradores, representantes
da instituição do Ministério Público do Trabalho, são
agentes importantíssimos nessa tarefa e nessa missão.
A atuação do Ministério Público do Trabalho permitiu também recentemente, entre inúmeros casos de
investigação, identificar 60 trabalhadores que estavam
em condições análogas às de escravo na cidade de
Valinhos, que fica a apenas 12 quilômetros de Campinas, em São Paulo. Os operários vinham da Bahia e
eram levados em ônibus clandestinos, contratados por
uma construtora, para trabalhar na obra da prefeitura.
É preciso, nesses casos, ter isenção; trabalhar
com absoluto rigor legal. Nunca o aspecto político pode
interferir em uma decisão dessas, para dar validade
e legitimidade à ação dos Procuradores do Trabalho.
Tenho certeza de que a maioria dos profissionais que
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estão nessa área age com essa consciência e com
esse senso de responsabilidade.
Por causa da atuação dos Procuradores, a empresa envolvida foi obrigada a pagar os direitos trabalhistas dos operários, inclusive o aviso-prévio indenizado,
referente a R$1,2 mil para serventes de pedreiro e a
R$1,5 mil para pedreiros, além de férias proporcionais,
décimo terceiro salário, FGTS e multa. Todos esses direitos estão assegurados na nossa lei. É preciso que
a lei seja cumprida, e aí a relevância do trabalho dos
Procuradores e das Procuradoras.
Em todo o Brasil, são 24 Procuradorias Regionais
do Trabalho. Só no meu Estado, o Rio Grande do Sul,
60 Procuradores atuam em defesa do cumprimento da
lei do trabalho na 4ª Região, que tem sede em Porto
Alegre e que abrange também os Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Acho que está na hora – já há iniciativas nesta
Casa – de ampliar ou de compartilhar, com uma divisão, para dar melhores condições de trabalho não só
à Justiça do Trabalho, mas ao Ministério Público do
Trabalho, em recursos humanos e também em condições materiais para o exercício dessa fiscalização em
todo o Brasil, como eu disse. Além de Porto Alegre,
que são os 60 Procuradores, existem também representantes em mais de 8 Municípios de meu Estado, o
Rio Grande do Sul. Portanto, é um efetivo importante.
Como eu disse, na minha visão, precisa ser ampliado
e fortalecido; um aliado na defesa do trabalho e do
cumprimento da lei trabalhista.
As atribuições do Ministério Público do Trabalho
merecem nosso respeito e nossa admiração. E, hoje,
o motivo especial é este: celebrar os 34 anos da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho.
Eu queria saudar também o nosso querido colega,
Senador Valdir Raupp, e renovar os meus cumprimentos ao Senador Eduardo Amorim, que teve a iniciativa
de requerer a realização desta sessão especial para
a entidade que honra a categoria dos Procuradores e
das Procuradoras do Trabalho.
Quero dizer que faço esta homenagem em nome
do Partido Progressista que, aqui nesta Casa, é liderado pelo grande Senador Francisco Dornelles, do
Rio de Janeiro.
Muito obrigada a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. É
motivo de muito orgulho e de estima tê-la aqui como
colega.
Convido para compor a Mesa o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Exmo Sr. Lelio Bentes Corrêa. (Palmas.)
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Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, que
fala pela Liderança do PMDB.
Registro ainda as presenças da Deputada Federal Exma Sra Marinha Raupp, do Dr. Alexandre Vidigal,
represente da Ajufe; do Dr. Fabiano Silveira, Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, e
do Dr. José Carlos Couto, representante da ANMPM.
Com a palavra, o Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmo Sr. Presidente, Senador Eduardo Amorim, e
também primeiro signatário da indicação desta homenagem; Exmo Sr. Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, Sr. Lelio Bentes Corrêa; Sr. Procurador-Geral
do Trabalho, Exmo Sr. Luís Antônio Camargo de Melo;
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores
do Trabalho (ANPT), Dr. Carlos Eduardo de Azevedo
Lima; Corregedor Nacional do Ministério Público, Sr.
Jeferson Luiz Pereira Coelho; Exma Sra Senadora que
me antecedeu na tribuna, Senadora Ana Amélia, do
Rio Grande do Sul; demais parlamentares presentes,
minhas senhoras e meus senhores, por iniciativa do
eminente Senador Eduardo Amorim, realizamos hoje
esta sessão especial, destinada a comemorar os 34
anos da Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT), criada no dia 7 de fevereiro de 1979,
quando ainda vivíamos sob o regime militar. Naquela
ocasião, 126 procuradores do trabalho se reuniram sob
a presidência do membro mais antigo da categoria, Dr.
Murilo Estevam Allevato, para defender os interesses
do Ministério Público do Trabalho e zelar pelos direitos
e prerrogativas de seus membros.
Instalada a Associação, que funcionava inicialmente em uma sala cedida pela Procuradoria-Geral
do Trabalho, a PGT, a diretoria da entidade começou
a trabalhar para a desvinculação do Ministério Público
do Trabalho do Poder Executivo, determinada pela Lei
Complementar n° 1.341, de 1951.
Nesses 34 anos de existência, a ANPT extrapolou
a função de mera entidade classista, passando a ser
uma instância corporativa, plenamente inserida na vida
política e social da Nação brasileira. Suas iniciativas têm
promovido um amplo debate contra as desigualdades
sociais, a discriminação e a exploração do trabalhador.
Por esse motivo, nada mais justo, nada mais meritório,
que o Senado da República possa prestar-lhe uma homenagem como esta sessão que ora realizamos. É o
reconhecimento de toda a sociedade brasileira pelas
ações desempenhadas pela Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho nesses 34 anos de existência.
Algumas dessas ações são emblemáticas, Sr.
Presidente. Por exemplo, cito a participação da ANPT
na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Es-

454

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cravo, que tem obtido destaque nacional, na medida
em que repercute o sentimento maior da sociedade
brasileira pelo fim dessa forma abominável de trabalho, que é a escravidão.
Estive recentemente no país vizinho, a Bolívia,
com os dois embaixadores: do Brasil, na Bolívia; e o
embaixador da Bolívia, no Brasil. E, lá, também, estava
acontecendo essa discussão. Fizemos um seminário
no lado boliviano e outro no lado brasileiro, sobre a reclamação que os bolivianos estão tendo hoje de uma
possibilidade de trabalho escravo no Brasil; Então, além
do combate do trabalho escravo de brasileiros, cabe
ao Ministério Público do Trabalho também identificar
e punir esse possível trabalho escravo de imigrantes
de outros países aqui no nosso País. Como nós não
queremos que isso aconteça com brasileiros em outros
países, é claro que os outros países também querem
que o mesmo não aconteça aqui no Brasil.
A ANPT tem participado de diversas reuniões e
audiências públicas com a finalidade de discutir a chamada PEC do Trabalho Escravo. Aliás, é importante
mencionar, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, que a Associação Nacional dos Procuradores do
Trabalho tem sido uma das grandes parceiras desta
Casa. A Associação tem fornecido diversos subsídios
para a discussão de importantes temas, aqui no Congresso Nacional; temas, como por exemplo, o uso do
registrador eletrônico de ponto e o processamento dos
recursos da Justiça do Trabalho.
Por todos esses motivos, o trabalho desempenhado pela ANPT é bastante meritório. Em apenas 34
anos de existência, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho já fez muito pelo Brasil e poderá
fazer muito mais, mantendo a sintonia com os anseios
da sociedade e colaborando com o Congresso Nacional e com os demais Poderes da República para a
construção de um País mais justo, solidário e fraterno.
Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de
registrar que, no último dia 29 de novembro, estive
presente, eu e a Deputada Federal Marinha Raupp
– que está aqui presente nesta sessão e que foi uma
das autoras da emenda que construiu, lá no nosso
Estado, a sede do Ministério Público do Trabalho –, à
solenidade de inauguração da nova sede do Ministério Público do Trabalho, em Porto Velho. O evento fez
parte das comemorações dos 26 anos de instalação
da instituição na 14ª Região, constituída pelos Estados
de Rondônia e Acre.
E olha que a coisa melhorou muito depois da
entrada do Ministério Público do Trabalho na nossa
região, que era problemática e, agora mais recentemente, com a instalação de duas megaobras, que
foram as usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Ji-
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rau, com mais de 30 mil trabalhadores. É claro que a
sua grande maioria é de Rondônia, Acre, mas muitos
também, alguns milhares, vindos de outros Estados.
E, aí, o Ministério Público foi demandado, fortemente
– muitas visitas do Ministério Público do Trabalho, do
Ministério do Trabalho, de autoridades federais com as
entidades de Rondônia –, para acalmar, muitas vezes,
os ânimos dos trabalhadores, porque, com 30 a 40 mil
trabalhadores em dois canteiros de obras, muitas confusões aconteceram. E o Ministério Público do Trabalho
foi determinante, foi muito importante nesse sentido.
Esse é mais um passo que o Ministério Público
do Trabalho dá na direção de fortalecer suas atividades
em Rondônia, com repercussões amplamente positivas
para o Estado e para todo o País.
Cumprimento, portanto, o Dr. Carlos Eduardo de
Azevedo Lima, Presidente da Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho, e, por extensão, todos os
procuradores do trabalho, pelo relevante serviço que
prestam ao povo brasileiro, e que a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho possa continuar a
ser um exemplo de entidade de classe comprometida
com as causas sociais e com a melhoria das condições
de vida da nossa sociedade!
Sr. Presidente, senhoras e senhores, deixo aqui
esta mensagem em nome do PMDB nacional, meu
Partido, do Líder desta Casa, que não pôde aqui estar presente, Senador Eunício Oliveira, e também do
Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Muito obrigado, Senador Valdir Raupp,
pelas palavras, pelo testemunho de quão importante é
a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
para todos nós brasileiros.
Registro, aqui, a presença do Sr. Roberto Negri, Diretor Nacional do Sindicato Nacional do MPU
e servidor do Ministério Público do Trabalho do meu
Estado de Sergipe.
Concedo a palavra ao Sr. Carlos Eduardo de
Azevedo Lima, Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho (ANPT).
O SR. CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LIMA
– Exmo Sr. Presidente, Senador Eduardo Amorim, que,
como muito bem frisou, é um membro – não diria mais
honorário – com atuação bastante eficaz e diligente da
nossa Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, tendo em vista a parceria constante na defesa
dos temas que são mais caros aos membros do Ministério Público do Trabalho e, portanto, dos associados
da ANPT, na defesa dos direitos sociais.
Saúdo V. Exª e aproveito a oportunidade para,
mais uma vez, agradecer a gentileza da proposta, jun-
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to com diversos outros Senadores e Senadoras, para
a realização desta sessão especial em homenagem
à ANPT. Saúdo também a Senadora Ana Amélia e o
Senador Valdir Raupp, a quem agradeço imensamente
pelas belas palavras dirigidas à Associação e parabenizo pelos belos pronunciamentos.
Sr. Corregedor Nacional do Ministério Público,
aqui representando o CNMP, juntamente com o Conselheiro Alessandro Tramujas e com o Conselheiro
Fabiano Silveira, que inclusive é representante desta
Casa, indicado que foi pelo Senado Federal para o
Conselho Nacional do Ministério Público, agradeço
as presenças de V. Exas; Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo, representante
maior da nossa instituição, do Ministério Público do
Trabalho, é também uma honra ter a presença de V.
Exa; Ministro Lelio Bentes Corrêa, que aqui representa o Tribunal Superior do Trabalho, mas também é da
Casa, como gosta de dizer com frequência, não só
pela brilhante atuação na carreira enquanto integrou
o Ministério Público do Trabalho, mas também como
presidente que foi da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, agradecemos a presença de
V. Exa. Realmente, é uma honra.
Colegas do Ministério Público do Trabalho – a
Diretoria da ANPT está praticamente toda presente
aqui; alguns colegas, infelizmente, por outras razões,
não puderam comparecer –, tanto aqui de Brasília,
da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região,
quanto da Procuradoria-Geral do Trabalho, de outras
regionais que aqui se encontram e abrilhantam essa
platéia; colegas de outros ramos do Ministério Público
– temos representantes do Ministério Público Federal,
do Ministério Público Militar, do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, inclusive o Presidente da
Associação, da AMPDFT, que representa aqui também
a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público –, agradecemos as presenças; colegas de diversos ramos do Poder Judiciário, juízes federais, juízes
do trabalho, juízes militares da União, representando
suas respectivas associações, também aqui presentes;
advogados, como o Dr. Nilton Correia, aqui indicado
pelo Presidente da OAB, também integrante, membro
assíduo, Vice-Presidente da Associação Brasileira dos
Advogados Trabalhistas; Srs. ex-Presidentes – muito
em breve, espero não falhar em algum nome, pretendo mencioná-los um por um –; senhoras e senhores;
senhores advogados também, colegas e parceiros
constantes do escritório do Aristides Junqueira, como
o Alvarenga, o Alino e o Roberto, que aqui abrilhantam;
auditores fiscais do trabalho; senhoras e senhores,
peço desculpas, inicialmente, se deixei de mencionar
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alguém, mas espero que se sintam representados por
esta saudação inicial.
Gostaria, antes de mais nada, de frisar que é
uma verdadeira e enorme honra para a Associação
Nacional dos Procuradores do Trabalho – e me permito
um pouco de informalidade ao referir-me a ela como a
nossa querida ANPT – a realização desta sessão, hoje,
em decorrência do aniversário de 34 anos da ANPT
ocorrido no corrente mês de fevereiro, nesta Casa
Legislativa, formada por cidadãos que passaram a integrar esta Casa justamente em decorrência do voto
dos seus concidadãos, dos seus Estados. Há representantes, como todos sabemos, de todas as unidades
federativas, e é verdadeiramente uma enorme honra
não só para a Associação e para a sua diretoria, mas
para todos os associados, inquestionavelmente, esta
homenagem que a ANPT recebe nesta data.
E fico muito à vontade para falar da honra que é
para os associados porque se agraciados fomos, eu
e os valorosos colegas da diretoria, com os votos dos
colegas do País inteiro para hoje integrar a diretoria
da ANPT e se hoje estou presidente, sou, antes de
tudo e com muita honra, associado da ANPT, desta
relevante entidade de classe que, como já foi muito
bem ressaltado – e isso muito nos honra – pelos oradores que me antecederam, tantos e tão relevantes
serviços tem prestado na defesa dos direitos sociais,
no engrandecimento do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Brasileiro, de todo o chamado Sistema de Justiça e da sociedade brasileira como
um todo, tendo em vista a enorme gama de atribuições
desempenhadas pela ANPT em sua atuação cotidiana,
conforme demonstra a sua história ao longo dessas já
mais de três décadas.
De fato, a ANPT tem participado ativa, diligente
e eficazmente de vários dos mais importantes momentos da história recente do nosso País, merecendo
especial ênfase a contribuição que ela tem dado para
os debates de tantos e tão relevantes temas do Parlamento Brasileiro.
E não poderia ser outra a sua postura, tendo em
vista a grande responsabilidade que tem de representar os membros do Ministério Público do Trabalho,
essa categoria que luta por tão caras questões, como
o combate ao trabalho infantil – e aqui me permitam
um recorte para me referir à exploração sexual de
crianças e adolescentes, essa que é uma das piores
formas de trabalho infantil, inquestionavelmente –, as
irregularidades trabalhistas na administração pública,
as fraudes trabalhistas em geral, dentre diversas outras questões não menos relevantes.
Foi exatamente nessa linha de atuação que a
ANPT, desde os seus primórdios, desde a sua fundação,
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em fevereiro de 1979, atuou no processo de redemocratização do País, inclusive com destacada atuação
durante os debates da Constituinte, o que levou à construção e, em seguida, à promulgação daquela que seria
reconhecida por todos como a Constituição Cidadã,
a Carta Magna de 1988. Não se olvida, pois, o papel
fundamental desempenhado pela Associação na luta
pela inserção no Texto Constitucional das Garantias e
Prerrogativas do Ministério Público e de seus membros.
Pouco antes disso, já havia participado, também aqui
no Parlamento, de todo o processo que levou à edição
da Lei de Ação Civil Pública, que possibilitou que se
viesse a revolucionar um pouco mais adiante todo o
processo brasileiro, mais especificamente no que tange às demandas de massa envolvendo a defesa dos
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Altiva, eficaz e diligente também se mostrou a
postura da Associação quando, já sob a égide da nova
Constituição, participou ativamente do processo de
elaboração da Lei Complementar nº 75, de 1993, a
Lei Orgânica do Ministério Público da União.
Ao longo de todo esse período, e, mais recentemente, inclusive, diversas outras questões tiveram, também, participação ativa e emblemática da ANPT, como
os projetos que levaram à estruturação do Ministério
Público por meio da criação de cargos de membros
e servidores, questões remuneratórias – não menos
importante – alusivas aos seus membros, o combate
à famigerada Lei da Mordaça, que, em última análise,
busca impedir a necessária prestação de contas dos
membros do Ministério Público à sociedade, inquestionavelmente necessária e imprescindível, dentre
diversas outras proposições que exigem o acompanhamento constante, diuturno, ininterrupto, por parte
da Associação.
Tem sido exatamente essa a tônica que tem pautado a atuação da ANPT, que não se limita, frise-se
– o Senador Valdir Raupp mencionava isso há pouco
–, a tratar de questões que dizem respeito, de forma
mais direta, apenas aos seu associados, mas que tem
discutido, de maneira enfática, seja aqui no Parlamento, no Supremo Tribunal Federal e no Judiciário como
um todo, bem como em diversos outros fóruns, como
o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e tantos outros, dos quais a entidade participa ativamente,
questões que dizem respeito à sociedade como um
todo, sendo exatamente nesse sentido, para ficarmos
apenas em alguns poucos exemplos. O que se faz
quando a Associação trata, na sua participação, na luta
pela aprovação da chamada PEC do Trabalho Escravo.
E aqui vemos o Coordenador Nacional da Comissão
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, Dr.
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José Guerra, da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República. Saúdo a presença de V. Exª.
Essa PEC, como todos aqui sabem, é justamente aquela proposta de emenda à Constituição que se
refere à expropriação de terras, de propriedades urbanas e rurais em que for constatada a absurda e nefasta prática de exploração do trabalho em condições
análogas à de escravo. PEC esta que inclusive se encontra aqui no Senado, após uma aprovação, todo um
processo legislativo que durou alguns anos, no âmbito
da Câmara dos Deputados, e retornou para esta Casa.
Aproveitamos o ensejo para rogar aos Exmºs Srs.
Senadores e Srªs Senadoras apreciem a matéria e,
se possível – tenho certeza de que pelo menos desta composição temos a adesão de todos, unânime –,
aprová-la com a maior brevidade possível, marcando
uma importante posição do Brasil no combate a uma
situação absolutamente incompatível com a realidade
que seria de se esperar do século XXI e de um mundo
pretensamente civilizado.
Ainda à guisa exemplificativa, não nos podemos
esquecer da atuação da ANPT no acompanhamento de
diversas outras proposições legislativas que implicam
alterações nos direitos sociais, no mais das vezes com
cunho nitidamente precarizante, como aqueles que se
referem à terceirização, que alargam ao máximo suas
possibilidades tratando o trabalho e o labor humano
como mera mercadoria, o que, evidentemente, não se
concebe, e aos chamados “simples trabalhistas”, que
criam, na prática, trabalhadores de segunda, terceira
e quarta categorias, notadamente como seriam assim
tratados, com respaldo legal, os trabalhadores das micro e pequenas empresas.
Menciono essas proposições, entre diversas outras, só para exemplificar.
No Supremo Tribunal Federal, por sua vez, a
ANPT também figura como autora de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que tem por escopo o total
banimento do amianto. Esse mineral cancerígeno, que
muitos trabalhadores –não apenas trabalhadores, mas
cidadãos em geral, a população – mata, a cada dia, no
mundo inteiro, já foi banido em dezenas e dezenas de
países, e esperamos que essa venha a ser a realidade,
em breve, também no Brasil. Esperamos que venha a
haver esse banimento total do amianto.
Vê-se, portanto, senhoras e senhores, que, ainda
que, tomando por base apenas esses poucos casos
aqui mencionados a título meramente ilustrativo, a
atuação da ANPT se mostra bastante ampla, não se
podendo deixar, por óbvio, de destacar as questões
que dizem respeito, de forma mais direta, ao Ministério Público brasileiro, notadamente porque defender tal
instituição, defender o Ministério Público e empreender
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todos os esforços possíveis e necessários para o seu
fortalecimento, ampliando suas garantias, significa viabilizar uma atuação ainda mais enfática na defesa da
sociedade e do Estado democrático de direito.
Nesse contexto, não há como se conceberem
proposições como a malsinada PEC nº 37, a merecida e pertinentemente chamada “PEC da impunidade”,
que tem por objetivo retirar a atribuição de investigar,
o chamado poder investigatório do Ministério Público.
É bem verdade que, nessa fase inicial, se trata da investigação em questões criminais, o que, por si só, já
se mostra extremamente grave, trazendo incontáveis
prejuízos, de proporções gigantescas, para o combate
à corrupção e aos crimes em geral. Mas não olvidemos
que proposições como essa, certamente, além do seu
efeito imediato no que tange à atuação na área penal,
trariam consequências também para a atividade investigatória como um todo do Parquet, aí abrangendo improbidade administrativa, fraudes em geral, questões
graves como algumas aqui já mencionadas, a título
de exemplo, como o combate ao trabalho escravo e
o combate ao trabalho infantil, tão caros ao Ministério
Público do Trabalho, Senador Amorim, dentre inúmeras
outras, esvaziando por completo a feição combativa da
instituição do Ministério Público, que lhe fora conferida
pelo Constituinte de 1988 e que está exatamente no
âmago da Constituição Federal atualmente em vigor.
O Ministério Público não pode, por óbvio, passar
a ser um simples expectador do combate às práticas
ilícitas, nem mero repassador de provas colhidas por
outrem, com o que só perderia – e perderia muito, para
dizer o mínimo – a sociedade brasileira. Precisamos,
na verdade, isto sim, de uma atuação cada vez mais
enfática no combate à enormidade de irregularidades
que são cotidianamente verificadas nas afrontas aos
direitos sociais, nos ilícitos, enfim, que tantas vidas
têm ceifado e tantos prejuízos têm trazido ao Estado
brasileiro e à sociedade como um todo.
Nós precisamos, para isso, ser dotados de melhor estrutura, o que também passa pela necessária
criação de novos cargos de membros e servidores. E,
nesse sentido, todos os presentes sabem que o MPT
se encontra em situação difícil, para dizer o mínimo,
periclitante já, até porque temos, sem dúvida, a menor média entre servidor/membro, com diferença bem
significativa no âmbito do Ministério Público da União.
Também se formos comparar com os outros âmbitos
do Ministério Público, ainda assim, a nossa situação
está bem complicada. Na falta de vernáculo mais adequado, utilizo-me desse.
Além dessas questões, não há como se olvidar
também da imprescindibilidade de uma efetiva e mais
adequada estruturação da carreira dos membros da
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instituição. Aliás, precisamos resgatar a própria noção
dessa carreira, a começar pelo restabelecimento do
Adicional de Tempo de Serviço, conhecido pela sigla
ATS, uma vez que não se mostra lógico um sistema
remuneratório em que não há, praticamente, qualquer
progressão: a efetiva e imprescindível evolução profissional ao longo do tempo, com base no bom trabalho desempenhado. Essa realidade se constata tanto
pela ausência de perspectiva de promoções no curto,
médio e até no longo prazo – no nosso caso, no Ministério Público do Trabalho –, quanto pela ausência
de uma progressão remuneratória que leve em conta
critérios objetivos, de tal maneira que um colega que
tem, por exemplo, 20 anos de instituição recebe, na
quase totalidade dos casos, retirando-se algumas poucas exceções, remuneração idêntica à do colega que
acabou de ingressar na instituição Ministério Público,
o que, a nosso ver, não se mostra lógico – repito –,
tampouco razoável.
Discutimos, no Senado, exatamente essa questão na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº
68/2011, que se encontra, inclusive, desde o final do
ano passado, desde dezembro, pronta para a pauta
da Comissão de Constituição e Justiça, já com parecer favorável do Senador Gim Argello, do PTB do
Distrito Federal, e na qual se ressalta – o parecer já
foi apresentado pelo Senador, repito, e se encontra a
PEC pronta para a pauta –, enfática e fundamentadamente, a necessidade de valorização do tempo de
serviço, sob pena de se aumentar o crescente desestímulo ao exercício das relevantes carreiras desempenhadas pelos membros do Ministério Público do Poder
Judiciário, que, tomando por base apenas os últimos
anos, já perderam cerca de um terço do valor real de
seus subsídios, os quais não têm, nem de muito longe,
acompanhado a inflação.
Além disso, submetem-se os membros de tais
categorias a todas as vedações possíveis e inimagináveis, sem poderem exercer qualquer outra atividade
remunerada, salvo a de magistério, ainda assim, com
diversas e inúmeras limitações, o que só aumenta a
relevância e a necessidade de aprovação da PEC nº
68 tanto na Comissão de Constituição e Justiça, onde
a pleiteamos, quanto no plenário do Senado, restabelecendo-se o ATS – Adicional por Tempo de Serviço
– como componente remuneratório dos membros do
Ministério Público e do Judiciário.
Em suma, senhoras e senhores, cujas presenças abrilhantam esta sessão especial, cuja realização
agradecemos, mais uma vez, a esta Casa e aos Srs.
Senadores e Senadoras aqui presentes, vemos que,
se a história da ANPT, ao longo dessas mais de três
décadas, tem umbilical relação com o Parlamento bra-

458

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sileiro – é inquestionável que o tenha –, tal situação,
certamente, perdurará por muito e muito tempo, tendo em vista que o Congresso Nacional é justamente
o ambiente propício e democrático para o debate das
questões mais caras à sociedade.
Então, sem dúvida alguma, estamos sempre à
disposição para o que pudermos colaborar, para o que
pudermos contribuir com o Parlamento, porque entendemos que assim contribuiremos, sem dúvida, com a
sociedade brasileira.
Repito: o Congresso é justamente o ambiente
propício para o debate das questões mais caras à sociedade. Para isso, seria importante também que os
membros do Ministério Público e os do Poder Judiciário
pudessem participar de maneira ainda mais ativa de
tais debates e discussões, não se concebendo, a nosso
ver, que sejam impedidos de participar mais ativamente
desse processo político por não serem detentores de
capacidade eleitoral passiva e que, ante tal realidade,
perca-se a oportunidade da obtenção de contribuições
que, seguramente, seriam extremamente importantes
para a democracia.
Afinal, além de zelar pelo cumprimento das leis,
seria importante que também pudéssemos participar
de alguma forma de sua elaboração. Isso se alia ao
fato de que somos as únicas categorias, membros
do Ministério Público e membros do Poder Judiciário,
alijadas da participação efetiva e direta do processo
político, salvo se formos considerar os presidiários também, outra categoria que também não pode participar
desse processo, o que, a nosso ver, não se justifica
nem se mostra lógico, razoável.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores aqui presentes, muitos são os desafios que se nos
apresentam, mas, sem qualquer resquício de dúvida,
já se avançou muito ao longo desses 34 anos de existência da nossa ANPT.
Nesse sentido, eu não poderia deixar de homenagear o aqui já mencionado Dr. Murilo Alevato; Norma Costa Pinto; João Pedro Ferraz dos Passos, aqui
presente; Lélio Bentes Corrêa; Otávio Brito Lopes;
Manoel Jorge e Silva Neto; Regina Butrus; Sebastião
Vieira Caixeta; Fábio Leal Cardoso, que, inclusive, é
aniversariante do dia; nossos ex-presidentes e suas
respectivas diretorias.
As diretorias eu gostaria de saudá-las na pessoa daquela que foi Vice-Presidente na gestão do Dr.
Fábio Leal, a Drª Daniela Landim, também presente
aqui, pelas inúmeras conquistas alcançadas ao longo
de suas gestões.
Agradeço, portanto, mais uma vez, ao Senado
Federal, em particular e de maneira especialíssima
ao Senador Eduardo Amorim, que preside esta ses-

FEVEREIRO05637
2013

Terça-feira 26

são que tanto nos honra, pela iniciativa da realização
desta sessão especial, considerando as palavras de
Aristóteles, que ressaltava que a grandeza não consiste em receber honrarias – o Dr. João Pedro eu o
mencionei também como nosso ex-Presidente –, mas,
sim, em merecê-las.
Para nós, esta é uma grande honra. Esta nobilíssima Casa legislativa realiza esta sessão hoje porque
entende e demonstra entender que a ANPT fez e faz
por merecer essa honraria. Por isso, agradecemos
mais uma vez.
Feito esse registro, esperamos que, com a proteção divina e com o árduo e incansável trabalho das
presentes e das futuras gerações, possa a ANPT e
seus associados, passados esses primeiros 34 anos,
mas nos futuros 34 anos, 68 anos, em todo o futuro
que vem pela frente, comemorar novas e cada vez
mais relevantes conquistas para a própria entidade de
classe, para o Ministério Público e para a sociedade
como um todo, efetiva e inquestionável destinatária de
nosso trabalho e de nossa atuação.
Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado
pela presença e pela atenção de cada um de vocês.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Agradeço as palavras do Sr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT).
Agradeço a presença de todos vocês, Procuradores do Trabalho, senhores e senhoras.
Se este País tem evoluído, ano a ano, principalmente nas relações trabalhistas, muito devemos às
Srªs Procuradoras e aos Srs. Procuradores. Como a
gente repete, em muitos cantos do nosso Estado, especialmente, este País tem jeito. O jeito passa pelas
nossas consciências, pelos nossos corações e pelas
nossas atitudes.
Então, a todos que fazem a ANPT, mais uma vez,
os sinceros parabéns! Desejo que a ANPT continue
crescendo, porque o crescimento da ANPT significa
o crescimento de todos nós brasileiros, das famílias
brasileiras, dos trabalhadores brasileiros.
Cumprida a finalidade desta justa homenagem,
desta sessão, agradeço a todas as personalidades que
nos honraram com seu comparecimento. Mais uma
vez, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – O Sr. Senador Eunício Oliveira enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
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Senadoras e Srs. Senadores, junto-me aos demais
colegas para celebrar os trinta e quatro anos de existência da ANPT – Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho.
Ao longo de sua história, a entidade tem se caracterizado por entender que a defesa dos seus filiados
não é a mera luta por interesses corporativos, mas a
defesa dos princípios mais valiosos da democracia.
Fundada ainda na batalha contra a ditadura militar, a ANPT se envolveu desde seu início na busca
de um Ministério Público do Trabalho independente,
autônomo, livre das interferências do Poder Executivo.
A Constituição de 1988 foi a coroação dessa
primeira fase da entidade, consagrada, também, pela
passagem para um estado democrático de direito em
nosso País.
Como reconhece a própria Associação, a promulgação da Constituição Federal de 1988, marcou profundamente a categoria, já que a nova Carta Magna
garantiu a independência do Ministério Público e sua
missão de defender os direitos individuais e coletivos,
fundamentais ao processo de democratização do País.
A partir de então, outras lutas vieram e a principal, sem sombra de dúvida, foi assegurar que a Constituição se constituísse em autêntico marco a guiar a
sociedade brasileira também no que tange às relações
trabalhistas.
Sr. Presidente, o Ministério Público do Trabalho
ocupa uma delicada posição na estrutura do Estado.
São muitos os interesses que deve enfrentar em seu
dia a dia.
São frequentes, como atestam seus membros, as
notas públicas, individuais ou em conjunto com outras
entidades, contra ocorrências de desrespeito e violência ao Ministério Público do Trabalho no exercício de
suas funções. Os ataques e ameaças sofridos pelos
procuradores e pelo Ministério Público do Trabalho
merecem especial atenção.
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Um Ministério Público do Trabalho forte significa
uma defesa consistente dos interesses dos trabalhadores, os quais, para lembrar um dos fundamentos do
direito trabalhista.
A ANPT tem buscado, ao longo de sua história,
uma atuação em parceria com os poderes públicos
constituídos a fim de garantir que seja possível construir
uma sociedade verdadeiramente fundada nos valores
sociais do trabalho, ao mesmo tempo em que seja assegurada a dignidade da pessoa humana também no
âmbito das relações trabalhistas.
Para tanto, uma atuação política é fundamental,
e isso tem sido feito de maneira consistente.
A ANPT tem uma agenda política interessada
nos rumos dos debates a respeito de temas como
discriminação de trabalhadores, meio ambiente do
trabalho, combate ao trabalho escravo, combate ao
trabalho infantil e na defesa dos interesses individuais
e coletivos do trabalhador.
Historicamente, a presença da ANPT tem sido
vista e elogiada em temas como a defesa da competência criminal da Justiça do Trabalho, fim do nepotismo no serviço público, apoio às reformas trabalhista
e sindical, luta contra a flexibilização dos direitos trabalhistas e contra as falsas cooperativas e contra as
fraudes trabalhistas na administração pública.
A ANPT é entidade que tem se mostrado de
imenso valor na defesa da democracia e do estado
democrático de direito, bem como da defesa das garantias constitucionais dos membros do Ministério
Público do Trabalho. O resultado dessa luta tem sido
um só: garantir a dignidade e o respeito dos direitos
do trabalhador brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Está encerrada a sessão. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 23 minutos.)
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Ata da 15ª Sessão, Não Deliberativa,
em 25 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e do Sr. Paulo Paim.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 16 horas e 44 minutos)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Questão de ordem, Presidenta.
Apenas para pedir a minha inscrição pela Liderança do PDT.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Cristovam Buarque, V. Exª já está inscrito pela Liderança do PDT.
Como fui informada de que V. Exª tem uma agenda, eu tenho o prazer e a satisfação, como sou a primeira oradora inscrita, de fazer permuta com V. Exª
para que V. Exª ocupe a tribuna.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senadora
Ana Amélia, Presidenta desta sessão, em primeiro lugar,
muito obrigado por ter cedido o seu lugar – eu deveria falar um pouco mais tarde –, mas digo que vai ser
uma comunicação muito curta. Falo, Senadora, sobre
dicionário, mas sobre um verbo do dicionário que é o
verbo “superar” porque a Presidenta, semana passada, usou esse verbo no sentido de que nós tínhamos
conseguido a superação da miséria por 22 milhões de
famílias. Ela usou o verbo erradamente.
O verbo “superar” quer dizer ir além sem voltar,
e o programa feito até aqui, cujo mérito de aliviar de
certa maneira a fome ninguém pode deixar de reconhecer, não conseguiu fazer essas pessoas superarem
a pobreza; elas voltarão à pobreza, por exemplo, se
a inflação continuar, e tudo indica que a inflação vai
corroer as transferências de renda. Setenta reais por
mês equivalem a nove pães. Se formos analisar quanto é por pessoa por dia, é quase nada. É muito pouco.
Mas o mais grave são dois outros fatos: primeiro é
a inflação. Se a inflação voltar a uma taxa, por exemplo,
de 8% ao ano, em quatro anos, se terá perdido quase
50% do valor da transferência de renda da Bolsa Escola
e, portanto, ainda que considerássemos que um valor

tão pequeno permitiria superar a pobreza, ela não estaria superada se tivermos inflação. Esse é um ponto.
Mas o outro, que talvez seja mais grave ainda, é que
a superação da pobreza exige medidas estruturais, e
não apenas fiscais, de transferência de renda. As pessoas que saíssem da pobreza pela transferência de
renda voltariam se a transferência de renda parasse.
E isso depende do governo do momento, depende de
as condições fiscais permitirem continuar gastando o
dinheiro que custa esse programa maravilhoso que é
a Bolsa Família.
E eu quero aqui defender o programa. Eu só estou criticando é o verbo superar, que cria uma grande
ilusão. Na verdade, em vez da superação da miséria,
hoje nós temos uma miséria da superação. Nós empobrecemos o conceito de superar. O conceito de superar é aquele que diz que houve uma revolução, houve
uma mudança, houve uma passagem.
Não houve passagem. As famílias do Bolsa Família continuam no mesmo estágio de pobreza, apenas
com um alívio, por exemplo, na questão da fome, já
que percebemos agora, durante a seca no Nordeste,
um número menor de retirantes, como eu me lembro,
pequeno, vendo os retirantes nordestinos em direção
a Recife. Hoje, como têm uma pequena renda, essas
famílias já conseguem comprar no mercado produtos
que vêm de fora, dos lugares onde não tivemos seca
ainda. Mas alívio da pobreza, Senador Paim, não é
suficiente para garantir a superação da pobreza. Os
22 milhões de brasileiros que são apresentados como
retirados da miséria no período de 2011 a 2012 recebem R$70 por mês. Isso equivale a R$2,30 por dia.
Para uma família de cinco membros, isso corresponde
a 1,4 pão por dia por pessoa.
Pode-se até dizer que não são mais retirantes,
mas não são, também, retirados da miséria. Continuam
na miséria, comendo mais do que comiam, ou melhor,
passando menos fome do que passavam.
Por isso, o conceito de superação está empobrecido na hora em que a Presidenta diz que houve uma
superação da miséria. Volto a insistir que mais grave,
ainda, é a ilusão que essa ideia passa para a opinião
pública, para a cabeça dos jovens, para a cabeça, até,
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dessas famílias, que param de aspirar mais do que
precisam com essa ilusão da ideia de que superaram
a pobreza.
Mesmo com a renda beneficiada pelo Bolsa Família, elas permanecem na mesma situação social,
porque a situação social não é definida só por um aumento da renda, nem mesmo se fosse um aumento
substancial. A posição social depende das condições
de habitação, depende das condições de segurança,
depende, fundamentalmente, da saúde e da escola
onde essa pessoa está.
A posição social não mudou para os milhões de
brasileiros que, hoje, recebem, felizmente recebem, o
Bolsa Família.
Basta uma inflação de 8% ao ano para que, em
quatro anos, os atuais R$70 passem a valer R$51 e,
aí, ao invés de 1,4 pão por dia, por pessoa, nós vamos
ter menos de um pão por dia, por pessoa, tomando
por base essa transferência de renda.
Então, não houve superação. Houve uma reduçãozinha, houve o que, hoje dia, se chamou de uma
mitigação do quadro da miséria em que essas famílias
estão – e felizmente, e temos de agradecer que, hoje,
a generosidade das finanças públicas brasileiras conduza R$22 bilhões para essas famílias.
Isso é um avanço, embora sempre tenha havido,
no Brasil, programas desse tipo: na época de D. Pedro
II, havia concessões; o regime militar criou a previdência
rural, que trouxe um grande alívio para algumas populações muito pobres; o governo Sarney criou um programa de distribuição de alimentos; o governo Fernando
Henrique agarrou o programa Bolsa Escola do Distrito
Federal e o levou para quatro milhões de famílias no
Brasil; o Presidente Lula deu esse salto imenso, que
mudou a cara da miséria no Brasil, sem superá-la; e,
finalmente, a Presidenta Dilma ampliou-o ainda mais.
Esses R$22 bilhões, felizmente, estão sendo
gastos com transferência de renda para as famílias
pobres, mas eles não estão conseguindo retirar essas
famílias da pobreza. Basta ver, Senadora – embora
eu não consiga comprovar isto, devo dizer, mas tenho
absoluta certeza –, que, entre as famílias que hoje
recebem Bolsa Escola, estão pais e mães que foram
crianças que recebiam Bolsa Escola. Nada indicaria
mais o fracasso desse programa como superador da
miséria que dizer que uma criança que hoje recebe
Bolsa Família, daqui a dez, quinze anos, vai ser pai
recebendo Bolsa Família. Não superamos, não superamos! Nós apequenamos o conceito de superar. Nós
fizemos a miséria da superação dentro do dicionário,
se formos usar esse conceito.
Agora, embora estejamos falando aqui em R$22
bilhões de gastos com Bolsa Família e mais R$770
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milhões no programa recente da Presidenta Dilma,
Senadora Ana Amélia, V. Exª, que é uma das mais interessadas aqui em economia, o BNDES, nos últimos
quatro anos, emprestou R$360 bilhões, ou seja, 18 vezes mais que o gasto do Bolsa Família. Eu vou repetir:
em quatro anos, 18 vezes a mais que em cada ano.
Se juntarmos os quatro anos também do Bolsa Família, então, teríamos quatro vezes mais com o gasto do
BNDES que com o gasto com a Bolsa Família. Alguns
dizem: “Mas são empréstimos, vão voltar”. Gastar com
pobres, sobretudo em educação, volta também.
E não é só isso. Nesses empréstimos do BNDES,
essa imensidão de dinheiro, que está, inclusive, aumentando a dívida pública, porque grande parte vem
do Tesouro através de títulos, está sendo emprestado
de forma subsidiada, ou seja, é a “Bolsa Juros”, é a
“Bolsa Empréstimo”, é a “Bolsa BNDES”. Quatro vezes
mais que a Bolsa Família para grandes empresários.
Um deles recebeu R$9 bilhões, ou seja, o equivalente
a quase metade dos 12 milhões de famílias do Bolsa
Família.
Por isso, Senadora, eu não quero tomar mais o
tempo, já que falo pela Liderança, o tempo é curto, mas
creio que já foi suficiente para dizer aqui – eu vim lar
de dicionário – do “apequenamento” do conceito de
superação que a Presidenta fez na semana passada
ao usar o verbo superar, quando, no máximo, poderia
usar o verbo aliviar.
Não estamos superando a miséria, até porque
ela só vai ser superada quando a escola do mais pobre brasileiro for tão boa quanto a escola do mais rico
brasileiro. Aí, sim, a gente poderá dizer que superamos a miséria. Até lá, podemos até comemorar, sim,
o alívio; podemos comemorar, sim, a diminuição dos
que passam fome, mas não enganemos o povo, não
enganemos a juventude, que passa a acreditar que o
Brasil está entrando no paraíso social. Não estamos
superando a miséria, e eu lamento dizer isso, mas me
sinto obrigado a dizer isso, como quem tem um papel
de liderança neste País e até mesmo como professor
que me preocupo com a pureza do dicionário.
Era isso, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Cristovam Buarque, eu fico, como o
senhor, na condição de Parlamentar independente aqui
no Congresso. Nossos partidos dão apoio ao Governo,
mas isso não pode nos tirar a visão crítica sobre matérias relevantes como essa que V. EXª abordou com
tanta propriedade.
E penso mesmo nesta constatação que V. Exª
traz, de que o filho de hoje pode ser o pai de amanhã
que vai receber os R$70,00. Isso é preocupante. A
superação seria se ele não fosse o recebedor, mas

462

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO05641
2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tivesse uma inclusão com capacitação, com preparo
profissional. Penso, até, que, do ponto de vista social
e do interesse do País – não só social, mas do interesse do País – seria também interessante que essa
pessoa que recebe o benefício não seja obrigada a
sári do benefício se tiver uma carteira assinada. Não
saia. A carteira assinada é a inclusão social, a mais
digna inclusão social.
Até no Evangelho está dito que a gente tem que
comer o pão com o suor do rosto. Então, a permanência
no Programa de quem tem carteira assinada, penso, é
o melhor caminho do ponto de vista social também. E
queria cumprimentá-lo pela forma como abordou esse
assunto, com tanto equilíbrio e com tanta seriedade,
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Agradeço, Senadora, e acrescento apenas uma coisa.
Eu não entendo como o Governo, que quer superar a pobreza, se manifesta tão radicalmente contra,
na Câmara dos Deputados, um projeto que incorpora
um condicionante à Bolsa Família: os pais ou responsáveis irem à escola do filho uma vez por ano – uma
vez por ano, pelo menos.
O Governo não deixa, Senador Alvaro. É um projeto meu, que passou por todos os trâmites aqui, por
todas as comissões na Câmara. O Governo não aceita.
Eu conversei com a Ministra. Ela é radical: isso
daí não se pode exigir. Como não se pode exigir isso
se é isso que vai fazer com que se crie uma porta de
saída para o Bolsa Escola? O Governo não aceita. Eu
disse a ela que ela vai brigar. Ela tem uma força muito
grande, porque o Governo tem uma maioria que atropela tudo, mas eu não vou deixar de brigar para que a
gente faça pelo menos isso, porque a gente sabe que,
sem os pais irem à escola, a educação não funciona.
A prova é que não há ideia de superar, a não ser no
discurso. Existe, sim, a ideia de assistir. O Governo está
tendo a preocupação de assistir, mas não de superar.
Por isso, a Presidente errou, do ponto de vista de
linguagem, ao usar o verbo superar a miséria, quando,
no máximo, está tentando assistir aos pobres.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, mais uma vez, Senador Cristovam Buarque, pelo pronunciamento.
Aproveitamos para cumprimentar e saudar os
visitantes desta sessão aqui, no plenário do Senado.
Sejam bem-vindos todos e todas que vêm aqui!
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, é
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para registrar, em plenário, requerimento que protocolei junto à Mesa. De acordo com as tradições da
Casa, presto homenagem de pesar pelo falecimento
do jornalista paranaense Mussa José Assis, ocorrido
na semana passada, em Curitiba.
A imprensa paranaense tornou-se mais pobre.
Vitimado por problemas pulmonares que o mantinham
hospitalizado desde a terça-feira de carnaval, morreu,
aos 69 anos, o respeitado jornalista Mussa José Assis.
Eu conheci muito bem o Mussa porque tive o
privilégio de contar com ele como um dos meus colaboradores, quando fui Governador, já que ele foi Secretário de Comunicação Social do Governo do Paraná
naquele período.
O Mussa, dos quase 70 anos que viveu, dedicou mais de 50 àquilo que ele, modestamente, definia
como a única coisa que aprendeu na vida: fazer jornal.
Na verdade, ele também se revelou um mestre em
outra arte: a de fazer jornalistas. Lecionando jornalismo
– atividade que também exerceu – ou identificando e
estimulando jovens talentos nas redações pelas quais
passou, Mussa Assis formou ou ajudou a modelar algumas gerações de profissionais de primeira linha, que
hoje ocupam posições de destaque na mídia nacional.
A nossa solidariedade à família, aos amigos; os
nossos sinceros pêsames, especialmente à D. Guiomar
e aos seis filhos: o Francisco, o Marcelo, o Rodrigo, a
Érika, a Fernanda e o Cláudio. A nossa homenagem póstuma a esse inesquecível jornalista, Mussa José Assis.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias, particularmente, eu me
associo a essa homenagem póstuma, que faz V. Exª,
a um jornalista tão importante no Paraná. Também informo que, regimentalmente, a sua solicitação já está
encaminhada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 86, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de
condolências à família, pelo falecimento do jornalista
paranaense Mussa José Assis, ocorrido na tarde de
ontem em Curitiba.
Justificação
A imprensa paranaense tornou-se mais pobre na
tarde de ontem. Vitimado por problemas pulmonares
que o mantinham hospitalizado desde a terça-feira de
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carnaval, morreu em Curitiba, aos 69 anos de idade,
o admirado e respeitado jornalista Mussa José Assis.
Conheci bem Mussa Assis, pois tive o privilégio
de contar com ele entre meus colaboradores, como
meu secretário de Comunicação Social, quando governei o Paraná.
Paulista da interiorana Pompéia, de família profundamente católica, ainda menino Mussa Assis chegou a sonhar em tornar-se um frade capuchinho. Foi
estudar num seminário, mas logo descobriu que sua
verdadeira vocação era outra, que iria abraçar também
como um sacerdócio – o jornalismo.
Mal saído da adolescência, aos 18 anos, já em
Curitiba, Mussa Assis foi participar de uma das mais
revolucionárias iniciativas da imprensa brasileira, que
foi o jornal Última Hora, do legendário jornalista Samuel Wainer.
Em pouco tempo, antes mesmo de completar 19
anos de idade, viu-se convocado a deixar a sucursal
de Curitiba e mudar-se para São Paulo, onde, na sede
da empresa, passou a ser o secretário da edição paranaense do jornal. E logo estava coordenando toda a
complexa estrutura que Wainer mantinha em São Paulo
para produzir, diariamente, várias edições estaduais e
regionais do jornal.
A posição de destaque que alcançou dentro do
jornal, que era o grande apoiador do governo João
Goulart, fez com que Mussa Assis acabasse preso por
ocasião do golpe militar de 1964. De Curitiba, onde era
o governador do Paraná, Ney Braga movimentou-se
para tirar da prisão o jovem profissional que, ele sabia,
era movido apenas por sua paixão pelo jornalismo, sem
qualquer militância política ou ideológica.
De volta a Curitiba, Mussa Assis colocou todo seu
talento, sua garra e experiência precocemente acumulada a serviço dos jornais O Estado do Paraná, Tribuna
do Paraná e, ultimamente, também do portal Paraná
Online, todos da rede de veículos de comunicação que
então pertenciam ao ex-governador Paulo Pimentel.
Sob o comando de Mussa Assis, sempre marcado pelo dinamismo, aqueles jornais passaram por um
eficiente processo de modernização e crescimento,
circulando por todo o Paraná.
Em uma breve temporada na qual afastou-se daquela rede de comunicação, Mussa Assis comandou
outra experiência memorável no jornalismo paranaense, que foi a implantação do diário Correio de Notícias.
Dos quase 70 anos que viveu, Mussa Assis dedicou mais de 50 àquilo que ele, modestamente, definia como a única coisa que aprendeu na vida – fazer
jornal. Na verdade, ele também revelou-se um mestre
em outra arte – a de fazer jornalistas. Lecionando jornalismo – atividade que também exerceu – ou iden-
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tificando e estimulando jovens talentos nas redações
pelas quais passou, Mussa Assis formou ou ajudou
a modelar algumas gerações de profissionais de primeira linha, que hoje ocupam posições de destaque
na mídia nacional.
Mussa Assis deixa a viúva, dona Guiomar e seis
filhos aos quais se orgulhava de ter dado formação superior: Francisco, que seguiu seus passos e também
se tornou jornalista; Marcelo (engenheiro cartógrafo);
Rodrigo (engenheiro civil); Érika (veterinária); Fernanda (juíza) e Claudio (advogado). Mas também deixa,
além dos profissionais que nunca irão se esquecer das
lições que dele receberam, uma legião de amigos e
admiradores.
É por tudo isso que sinto-me extremamente honrado em propor esta homenagem, por parte do Senado
Federal, ao inesquecível jornalista Mussa José Assis.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Convido a fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Senadores e Senadoras,
na semana que vem, no dia 6 – e pretendo aprofundar
este debate em outro dia –, o movimento social Brasileiro está prevendo a presença aqui, em Brasília, de
algo em torno de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras,
que virão reivindicar, junto ao Congresso e ao Executivo, que sejam aprovados e sancionados projetos de
interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras, bem
como dos aposentados e pensionistas.
O movimento sindical, reunido em suas centrais,
confederações e sindicatos, tem o entendimento de
que o Governo do qual faço parte – sou da base –
tem atendido, em grande parte, à demanda do setor
empresarial. É só lembrarmos aqui a luta permanente
em torno de questões como o fator, os aposentados,
a jornada, e verificaremos que isso não tem avançado. Se olharmos a legislação de hoje e a de dez anos
atrás, veremos que não houve avanços nesse campo
em termos de legislação. E ainda há uma grande preocupação – e este será o eixo do meu discurso no dia
de hoje – em relação à própria CLT. Hoje falarei sobre
a defesa da CLT.
Srª Presidenta, a CLT, no meu entendimento, é
uma criação social e política que detém a propriedade,
ao contrário do que alguns dizem, de se manter sempre
jovem – e este ano ela completa 70 anos!
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Aprendemos, como no meu caso, a amá-la; alguns
a odiá-la. Eu aprendi a amá-la e respeitá-la. Mesmo
aqueles que cerram fileiras contra a CLT sabem que
ela é importante, porque é um instrumento fundamental na relação capital e trabalho.
Há dez anos, em 2003, ocupei a tribuna desta
Casa para lembrar o aniversário de 60 anos da CLT,
que, então, ingressava valentemente na terceira idade.
Hoje, reafirmo que a legislação precisa ser atualizada
– e isso ninguém questiona. Quanto a isso não cabe
nem discussão. E não sou contra. No entanto, independentemente de qual seja o governo, se alguém
pensa que vamos concordar com aqueles que querem
revogar a CLT, está muitíssimo enganado. Estaremos
sempre na trincheira para combater aqueles que querem revogar a CLT.
Para mim, são intocáveis o 13º salário, as férias
e os adicionais, seja por serviço penoso, por periculosidade ou mesmo insalubridade. E digo o mesmo em
relação à jornada de trabalho. Se ela ultrapassa o limite
dos turnos de revezamento de seis ou de oito horas,
que se paguem as horas-extras, que, no meu entendimento, deveriam ser no mínimo de 100%.
Srª Presidenta, é claro que não defendo o pagamento de horas-extras de forma permanente. O que
entendo fundamental seria aprovarmos a redução de
jornada, conforme projeto de minha autoria e também do Senador Inácio Arruda, de 44 para 40 horas
semanais.
É importante lembrar que os países mais avançados optaram pela redução de jornada como uma
forma inclusive geradora de emprego. E sei que muitos
dirão: “Mas são países de Primeiro Mundo!”. Ora, nós
também queremos ser um país do Primeiro Mundo.
Vamos lembrar aqui o caso da Holanda. No Brasil,
um operário trabalha 2,1 mil horas por ano; na Holanda, trabalha 1,4 mil horas. Se pegarmos a realidade
anual do assalariado brasileiro e as horas extras trabalhadas – e muitas vezes não pagas –, teremos uma
das maiores cargas horárias do mundo. Por isso, tenho
insistido muito em combinar redução de jornada sem
redução de salário.
Passaram-se mais dez anos; agora, comemoramos os 70 anos da CLT. Vejam, senhoras e senhores,
quanto tempo passou e como continuam atuais aqueles debates que giravam exatamente em torno da CLT,
ainda que alterada por decisões posteriores, fundadas
na pressão de setores da sociedade.
Atualmente, quando se fala em custo Brasil, alguns lembram, com certo destaque, o custo do trabalho
nacional e a necessidade de se modernizar a nossa
legislação com vistas a enfrentar o gargalo da produtividade. Eu diria que devemos ir devagar, devagar com
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o andar da carruagem. Um dos motores da prosperidade atual da economia brasileira reside exatamente
no processo de ascensão das camadas emergentes.
Lembro aqui que lutamos tanto pelo salário mínimo, que saiu de US$60,00 e hoje vale aproximadamente US$350,00.
Srª Presidenta, os ganhos reais do salário são
obtidos a custo de uma carga muitas vezes desumana
de trabalho, mais sacrificante ainda para as mulheres
trabalhadoras, que duplicam a carga de trabalho com
a acumulação dos afazeres domésticos e os cuidados
com a família, sendo que, na maioria dos casos, lá,
no chão de fábrica, no dia a dia, elas recebem quase
a metade do salário pago aos homens.
Para esse batalhão de trabalhadoras, a CLT assume a natureza de um necessário anteparo à exploração. É uma proteção bem-vinda, permanente e necessária. Ah, se não existisse a CLT, como seria? Nós,
com certeza, seríamos, no mundo, um dos países com
maior ocorrência de trabalho escravo. Não tem porque
a CLT é um instrumento de combate.
Por isso, permanece como uma das bandeiras
mais fortes dos trabalhadores a formalização das relações de trabalho, cuja progressão vigorosa tem sido
uma das marcas distintivas dos governos, tanto do
Presidente Lula como da Presidenta Dilma. Saímos
da marca de 20 milhões de trabalhadores com carteira assinada para, aproximadamente, 38 milhões de
trabalhadores com carteira assinada hoje.
Em nossa história, a CLT cumpriu o papel de
coluna mestre da regulamentação das relações entre o capital e o trabalho. Quando Getúlio Vargas a
sancionou simbolicamente, em 1º de maio de 1943,
encontrava-se estruturada em três grandes eixos: a
definição dos direitos trabalhistas, a modelação das
formas de organização sindical e o estabelecimento
da própria justiça trabalhista.
A longevidade que a CLT alcançou e a popularidade de que desfruta entre os trabalhadores assentam-se
na percepção do seu caráter protetor, que garante o
direito dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Na República Velha, o antigo arranjo político das
oligarquias impunha que os conflitos sociais fossem
considerados casos de polícia, querendo-se sempre
criminalizar os movimentos sociais, como tentaram
recentemente fazer com que novamente acontecesse.
Porém, houve o repúdio de parte de toda a sociedade.
Refletindo sobre o quadro do momento, poderíamos lembrar que, no sistema industrial brasileiro,
praticamente não havia legislação que amparasse os
trabalhadores, franqueando o campo a uma exploração selvagem, lá atrás dramatizada tragicamente no
emprego sem restrição do trabalho de mulheres e de
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crianças, e da própria repressão violenta a todas as
formas de organização, mobilização e protesto por
parte dos trabalhadores.
Naquele período, a forma de relação do Estado
com a classe operária era basicamente repressiva. A
institucionalização do movimento sindical com a legalização, instalada no período Vargas, conduziu a que
o Estado se introduzisse como mediador dos conflitos
entre capital e trabalho. Tempo que implementou, no
âmbito da legislação trabalhista, a pauta básica dos
direitos dos trabalhadores.
Srª Presidenta, se isso significou, naquele contexto, a criação de um movimento sindical menos autônomo; por outro lado, propiciou, com as novas atribuições e competências adquiridas pelos sindicatos,
um quadro de instituições de representação da classe
trabalhadora mais estável, mais diversificado e fortemente atuante no cenário político nacional.
Para aqueles que tanto questionam a estrutura
sindical, é bom lembrar também, que é fruto dessa
marca, lá da era Getúlio Vargas, Luiz Inácio Lula da
Silva, que, com apoio do movimento sindical brasileiro,
se tornou o primeiro Presidente da República oriundo,
efetivamente, da classe operária. Ele se reelegeu e,
ainda, fez sua sucessora, a Presidenta Dilma.
Podemos lembrar que o Golpe de 1964, só para
retornarmos no tempo, interrompeu o surgimento das
organizações de trabalhadores mais autônomos, conforme havia sido esboçado no restabelecimento do
regime democrático a partir de 1946.
O retorno do movimento sindical ao cenário político coincidiu com a crise do regime militar e o princípio do processo de abertura. Naturalmente, a pauta
principal de mobilização da classe operária passou a
girar em torno dos direitos trabalhistas, mantendo a
luta pela CLT, como referência básica; mas tratava-se,
sobretudo, da busca pela autonomia das formas de
organização sindical e da contestação da legislação
repressora; particularmente quando tínhamos ainda
a lei antigreve.
A formação das nossas grandes uniões sindicais
assentou-se em muitos sindicatos, baseados nos princípios da CLT e da Constituinte de 1986 para 1988.
Se a abertura política significou a reforma do ordenamento jurídico nacional, assentado em acordos
produzidos no Parlamento, a legitimação da reforma
encontrava-se lá no chão da fábrica, que ameaçava,
então, para muitos, o status que desafiava os aparatos
do controle e da repressão da própria ditadura militar.
As greves – por que não lembrar? – de 1978,
1979, lá no ABC, com os fantásticos comícios nos estádios de Vila Matilde – estive lá –, em São Bernardo,
colocaram à prova a resistência do aparato repressi-
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vo da época e a própria legitimidade do ordenamento
jurídico que o referendava.
Ali surgiu, como eu dizia, o maior líder do movimento dos trabalhadores brasileiros, Luiz Inácio Lula
da Silva, o responsável pela implementação da política social de maior amplitude entre todos os governos
republicanos, na redistribuição de renda e na melhoria das condições de vida das populações miseráveis
deste País. O próprio Bolsa Família foi aqui antes comentado. Podem falar, mas todos terão de dizer que
foi um grande programa e é um grande programa, que
contribuiu para tirar da miséria absoluta mais de 30
milhões de brasileiros.
Assim, a CLT passou a ser dos trabalhadores que
dela se apropriaram, adaptando-a, modernizando-a,
atualizando-a, mas nunca negando a sua importância.
Quando se discute a competitividade da economia brasileira e se passam a considerar as conquistas
dos movimentos dos trabalhadores como elementos do
custo Brasil, gargalos, segundo alguns dizem, assinalamos que a saída não está na espoliação dos direitos
garantidos pela CLT ou pela própria Constituição, pois
foi exatamente a sua observância que permitiu que os
trabalhadores desfrutassem de uma parcela do momento de bem-estar, quando o País cresceu economicamente, sem sair daquela teoria “olha, vamos fazer
o bolo crescer, crescer, crescer, para depois dividir”.
Não, baseados na CLT, o governo Lula e o Governo
Dilma disseram: “o bolo vai crescendo, e nós vamos
dividi-lo juntos”, e, por isso, atendemos a tantos brasileiros. Hoje, no Brasil, o número de desempregados não
chega a 5%, enquanto, na Europa, ultrapassa os 25%.
Aprendemos, senhores e senhoras, que não há
desenvolvimento sem integração da camada dos excluídos. Nascida das políticas implementadas por um
governante, a CLT, hoje, constitui-se patrimônio de
toda a classe trabalhadora brasileira.
Repito: carteira de trabalho, previdência social,
vale-transporte, férias, carga horária, adicional noturno,
salário mínimo, licença-paternidade, 13° salário, FGTS,
PIS, entre tantas outras, são conquistas das quais os
trabalhadores não abrem mão. Essas conquistas não
foram alcançadas de graça. Foram forjadas na batalha
a duras penas, em uma luta de anos e anos do nosso
povo. Foi e continua sendo uma questão de justiça.
Por isso, volto à tribuna, mais uma vez, para dizer que estamos atentos e vamos redobrar a nossa
vigilância para que ninguém revogue os direitos dos
trabalhadores.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, por mais uma
vez, se avizinha um processo que circula – como eu
diria – nos porões de Brasília, que visa flexibilizar a
CLT e os artigos que tratam dos direitos dos trabalha-
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dores, inclusive na Constituição, querendo apresentar
uma emenda que diga que, acima do legislado, estará
sempre o negociado. Não, não passará; essa emenda
não passará.
A lei assegura direitos aos trabalhadores na CLT
e na Constituição. Outros direitos, sim, deverão vir, mas
acima do que está consagrado na lei, e não querer que
os trabalhadores aceitem, mediante uma negociação,
diminuir aquilo que está consagrado na CLT e na própria Carta Magna.
E por que digo isso?
Digo e mostro a origem: tramitam no Congresso
várias propostas nesse sentido. Por exemplo, o PL nº
951, de 2011, que cria, como eles dizem, o Simples
Trabalhista. E o que é o Simples Trabalhista? Dizer que
os trabalhadores terão que abrir mão dos seus direitos.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não abrirão mão. Não passarão. O PL nº 4.330, de 2004, que
trata da terceirização, joga tudo na área terceirizada e
“que dê-lhe a CLT e que dê-lhe a Constituição”. O PL
nº 1.463, de 2011, que cria um novo código de trabalho, uma nova CLT, retirando os direitos dos trabalhadores... Não passarão, repito! Só por cima do nosso
cadáver é que aprovarão uma nova CLT, retirando os
direitos básicos dos trabalhadores.
Socorram-me aqui – para não dizerem que eu
estou inventando –, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que considera esses
projetos “um grande retrocesso nos direitos trabalhistas
no Brasil e uma afronta ao povo brasileiro e à própria
Constituição Federal”.
Também está em gestação...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...uma
proposta que cria duas formas de contratação: a eventual e a por hora trabalhada.
Na prática – e sabemos que há diversas posições
nesse sentido –, isso vai ser um grande retrocesso,
abrindo espaço para não se cumprir a CLT e não se
cumprir a Constituição.
No dia 22 de abril, vamos realizar aqui, junto com
o Senador Valadares e outros Senadores, uma sessão especial e vamos lotar este plenário e as galerias
para fazer uma homenagem aos 70 anos da CLT e
demonstrar que ela está viva, muito viva, e ninguém,
ninguém vai revogá-la.
Digo ainda com muita alegria, indo para o encerramento do meu pronunciamento, que me alegra
constatar que a CLT continua sendo uma das grandes
colunas mestras...
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... para
o desenvolvimento social e que conta com o apoio de
todas as centrais, de todas as confederações, de todos
os sindicatos, de todas as associações e de todas as
comissões de trabalhadores.
Para finalizar, Sra Presidente, repito: dia 6 de
março, todas as centrais e todo o movimento sindical
vão estar aqui em Brasília, numa grande marcha em
defesa da CLT, por cidadania, desenvolvimento, sim,
mas com valorização do trabalho.
A intenção...
A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Vanessa Grazziotin, com alegria, um aparte a V. Exa.
A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– V. Exa falava do ato do dia 6 que haverá em Brasília,
organizado pelo Fórum das Centrais Sindicais, e é muito
importante que se registre isso. Nós temos muitas lutas
juntos e algumas pequenas divergências; uma delas
é a questão do pluralismo sindical. Nós participamos
juntos desse debate. Entretanto, apesar de o Brasil
ter várias centrais sindicais, todas elas, nas grandes
questões, nos grandes temas que afetam todas as categorias, têm agido de forma unificada. E este próximo
ato é fruto exatamente disso, Senador Paim, e eu fico
feliz de chegar aqui, ao plenário...
(Soa a campainha.)
A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
...desta Casa, e ouvir V. Exa falando de um tema que é
tão caro não só aos trabalhadores, mas a todos nós. Nós
enfrentamos uma luta dura. Acho que V. Exa era Deputado ainda quando o governo passado, do Presidente
Fernando Henrique, queria acabar com um projeto de
lei muito singelo, muito simples, com a Consolidação
das Leis do Trabalho. Era um projeto simples, mas que
colocava o negociado acima do legislado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Acima
do legislado.
A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Então, nós enfrentamos, e não foi uma luta simples,
não foi uma luta curta. Foi uma luta que levou certo
tempo, muito dura e de grandes mobilizações. Então, eu
penso que manter essa vigilância diante de qualquer...
E se espalha muito. Eu me assusto quando escuto
dizer da necessidade de se reformular a CLT, porque
quem fala com muita veemência, no geral, fala para
reduzir direitos e não para somar, não para ampliar os
direitos. Então, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo, Senador Paim, e acho que quero aqui me colocar
à disposição de V. Exª e das centrais...
(Soa a campainha.)
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A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
–...para que a gente promova uma grande mobilização
e leve até o ato público o maior número de parlamentares que a gente puder, como forma de envolver a todos
nessa luta, que – eu repito – é a luta da dignidade, é a
luta não só do direito ao trabalho, mas a luta do direito
ao trabalho digno, a um trabalho reconhecido e bem
remunerado. Então, cumprimento V. Exª, Senador Paim,
não só pelo discurso, mas pelo cotidiano dessa luta em
defesa dos trabalhadores, que são realmente aqueles
que precisam dos nossos mandatos para defender os
seus direitos. Parabéns e obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senadora Vanessa Grazziotin. Embora haja uma
divisão no movimento sindical entre aqueles que defendem a unicidade ou não, o importante é que há uma
unidade na ação. Todas as centrais, todas as confederações estarão aqui em Brasília em defesa da CLT e
dos direitos dos trabalhadores.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Rapidamente, em dois minutos, eu quero ainda destacar que
eu iniciei falando da mobilização e termino dizendo
que a pauta que o sindicalistas vão entregar aqui no
Parlamento e também à Presidenta Dilma, começa:
fim do fator previdenciario, que o Senado já aprovou,
de nosssa autoria e está na Câmara; valorização dos
benefícios dos aposentados e pensionistas, também
projeto de nossa autoria que o Senado já aprovou e
está na Câmara; redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais, sem redução de salários, projeto
de nossa autoria junto com o Senador Inácio Arruda;
que a educação receba 10% do PIB, a que já votamos favoravelmente; saúde também, 10% do PIB, a
que já nos pronunciamos de modo favoravel; reforma
agrária; ratificação das Convenções nºs 151 e 158 da
CLT; manutenção de políticas no campo gerador de
emprego e mudanças na política macroeconômica. E
ali, o movimento sindical...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu termino
só pedindo a V. Exª que receba como lida uma carta
da Juventude do Rio Grande do Sul, encaminhada ao
Governador Tarso Genro, encaminhada também a mim
uma cópia, em que eles mostram tudo o que gostariam
que acontecesse em matéria de políticas públicas para
a juventude. E terminam, também, fortalecendo – e por
isso recebi a carta –, já que sou o relator do Estatuto da Juventude. Teremos duas audiências públicas,
uma no dia 13, aqui em Brasília, e outra no dia 15, lá
em Porto Alegre.
Então, agradeço à Juventude do Rio Grande Sul
pelo documento suprapartidário, em que eles dão todo
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apoio às políticas públicas para a juventude. E aqui
apoiam a relatoria do projeto do Estatuto...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...da Juventude. A última fase que estarei apresentando no
dia 13 (Fora do microfone.), a última versão e, depois,
no dia 15, lá em Porto Alegre.
Esperamos que, a partir dessas duas apresentações do Estatuto da Juventude, a gente consiga fazer um grande entendimento e fazer um acordo com
os Líderes para que o projeto venha diretamente ao
Plenário, porque entendo eu que, se não o votarmos,
no máximo, até maio, aqui no Senado, a Câmara não
o votará no segundo semestre. É fundamental que,
no primeiro semestre, o Senado vote o Estatuto da
Juventude, e, assim, a Câmara terá ainda mais cinco,
seis meses para que, a partir de 2014, ele esteja em
plena atividade no Brasil.
Era isso, Senadora, agradeço a tolerância de
V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
é, no meu entendimento, uma criação social e política
que detém a propriedade de se manter jovem.
Aprendemos a amá-la e respeitá-la, mesmo aqueles que cerraram fileiras, em determinadas circunstâncias, para modificá-la parcialmente.
Dez anos atrás, em 2003, ocupei a tribuna desta
Casa para registrar a passagem de aniversário de 60
anos dela, que ingressava valentemente na terceira
idade.
Permitam-me citar um breve extrato do pronunciamento proferido naquela ocasião. Dizia eu:
“Que a legislação precisa ser atualizada, é indiscutível; não sou contra isso.
No entanto, se alguém pensa – independente de
qual seja o governo – que pactuaremos com mudanças na CLT que tirem o direito dos trabalhadores, está
muitíssimo enganado.
São intocáveis o décimo terceiro salário, as férias e os adicionais, sejam eles por serviço penoso,
por periculosidade ou insalubridade.
Digo o mesmo das horas extras, quando houver
a necessidade de trabalho além do tempo legal; embora eu não defenda a política de horas extras, mas a
política da redução de jornada.
É importante lembrar que os países mais avançados optaram pela redução de jornada como forma
de gerar emprego. Mesmo que a Holanda seja um país
de Primeiro Mundo, façamos uma analogia.
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No Brasil, um operário trabalha 2.100 horas por
ano; naquele país, 1.400 horas. Se pegarmos a realidade anual do assalariado brasileiro e as horas extras
trabalhadas, teremos uma das maiores cargas horárias do mundo.
Por isso, tenho insistido muito, em combinar a
redução dessa jornada sem que haja a redução do
salário”. Esse foi parte do meu pronunciamento de
dez anos atrás.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, quanto tempo se
passou e como continuam atuais aqueles debates que
giravam exatamente em torno de instituições introduzidas pela CLT, ainda que alteradas por decisões posteriores fundadas na pressão da realidade.
Atualmente, quando se fala em custo Brasil, alguns lembram, com certo destaque, o custo do trabalho nacional e a necessidade de modernizar a nossa
legislação trabalhista para enfrentar mais esse gargalo
da produtividade nacional.
Devemos ir devagar com o andar da carruagem.
Um dos motores da prosperidade atual da economia
brasileira reside exatamente no processo de ascensão
das camadas emergentes, cujos ganhos reais de salário são muitas vezes obtidos à custa de uma carga
desumana de trabalho, mais sacrificante ainda para
as mulheres trabalhadoras, que duplicam a carga de
trabalho com a acumulação dos afazeres domésticos
e os cuidados da família.
Para este batalhão de trabalhadores, a CLT assume a natureza de um anteparo necessário à exploração bruta do capital. É uma proteção bem-vinda e
necessária.
Por isso, permanece como uma das bandeiras
mais fortes dos trabalhadores a formalização das relações de trabalho, cuja progressão vigorosa tem sido
uma das marcas distintivas dos governos petistas do
Presidente Lula e da Presidente Dilma.
Em nossa história, a CLT cumpriu o papel de coluna mestra da regulamentação das relações entre o
capital e o trabalho, mediadas pelo Estado.
Quando Getúlio Vargas a sancionou, simbolicamente, em 1º de maio de 1943, encontrava-se estruturada em três grandes eixos: a definição dos direitos
trabalhistas, a modelação das formas de organização
sindical dos trabalhadores e o estabelecimento da
justiça trabalhista.
A longevidade e popularidade que a CLT desfrutou entre a classe trabalhadora assentam-se na
percepção do seu caráter protetor e garantidor dos
direitos trabalhistas.
Na República Velha, o antigo arranjo político das
oligarquias dominantes impunha que os conflitos sociais fossem considerados casos de polícia.
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Refletindo o quadro do momento nascente do
capitalismo industrial brasileiro, praticamente não havia legislação que amparasse os trabalhadores, franqueando campo à exploração selvagem, dramatizada,
tragicamente, no emprego sem restrições do trabalho
de mulheres e de crianças e na repressão violenta de
todas as formas de organização dos trabalhadores.
Naquele período, a forma de relação do Estado
com a classe operária era basicamente repressiva. A
institucionalização do movimento sindical, instaurada
no período Vargas, conduziu a que o Estado se introduzisse como o mediador dos conflitos entre capital
e trabalho, ao mesmo tempo que implementou, no
âmbito da legislação trabalhista, a pauta básica dos
direitos do trabalhador.
Se isto significou, naquele contexto, a criação de
um movimento sindical menos autônomo, propiciou,
com as novas atribuições e competências adquiridas
pelos sindicatos, um quadro de instituições de representação da classe trabalhadora mais estável, muito
diversificado politicamente e fortemente atuante no
cenário político nacional.
O golpe de 1964 interrompeu o ressurgimento
das organizações de trabalhadores mais autônomas,
que havia se esboçado no reestabelecimento do regime democrático, a partir de 1946.
O retorno do movimento sindical ao cenário político coincidiu com a crise do regime militar e o princípio do processo de abertura. Naturalmente, a pauta
principal de mobilização da classe operária passou a
girar em torno dos direitos trabalhistas, mantendo a
CLT como referência básica; mas tratava-se, sobretudo, da busca da autonomia das formas de organização
sindical e da contestação da legislação repressora,
particularmente as leis anti-greve.
A formação das nossas grandes uniões sindicais
assentou-se em muitos sindicatos estabelecidos nos
quadros da CLT.
Se a abertura política significou a reforma do ordenamento jurídico nacional, assentada em acordos
produzidos no Parlamento, a legitimação da reforma
encontrava-se no chão da fábrica, que ameaçava o
status quo e desafiava os aparatos de controle e de
repressão da ditadura militar.
As greves de 1978 e 1979, na região do ABC, com
os fantásticos comícios nos estádios da Vila Matilde,
em São Bernardo, colocaram à prova a resistência do
aparato repressivo dos militares e a própria legitimidade
do ordenamento jurídico que o referendava.
Ali surgiu o maior líder do movimento dos trabalhadores brasileiros, Luis Inácio Lula da Silva, o responsável pela implementação da política social de maior
amplitude, entre todos os governos republicanos, na
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redistribuição de renda e na melhora das condições de
vida das populações miseráveis deste País.
Assim, a CLT passou a ser dos trabalhadores que
dela se apropriaram, adaptando-a, modernizando-a e
atualizando-a.
Quando se discute a competitividade da economia brasileira e se passa a considerar as conquistas
do movimento dos trabalhadores como elementos do
custo Brasil, gargalos do setor produtivo, assinalamos
que a saída não está na espoliação desses direitos
garantidos, pois foi exatamente a sua observância que
permitiu que os trabalhadores desfrutassem de uma
parcela do momento de bem estar econômico vivido
pelo nosso País.
Aprendemos, Srªs e Srs. Senadores, que não
há desenvolvimento sem integração da camada dos
excluídos.
Nascida das políticas implementadas por um governante, a CLT, hoje, constitui-se patrimônio de toda
a classe trabalhadora brasileira. Repito: carteira de
trabalho e previdência social, vale-transporte, férias,
adicional noturno, salário mínimo, licença-paternidade,
13º salário, FGTS, PIS, entre outros.
Estas conquistas não foram alcançadas de graça.
Foram forjadas a duras penas, em uma luta de anos e
anos do nosso povo. Foi e continua sendo uma questão
de justiça. Por isso devemos estar atentos, redobrando
a nossa vigilância.
Eu digo isso, Sr. Presidente, pois mais uma vez
se avizinha um processo para flexibilizar a CLT e os
artigos que tratam dos direitos sociais na Constituição,
a exemplo da tentativa feita no ano de 2001.
Tramitam no Congresso várias propostas neste
sentido, como o PL 951/11, que cria o Simples Trabalhista; o PL 4.330/04, que trata da terceirização, e o
PL 1.463/2011, que cria um novo código do trabalho.
A Associação Nacional dos Magistrados (Anamatra) considera esses textos “um grande retrocesso nos direitos trabalhistas no Brasil e uma afronta à
Constituição Federal”.
Também está em gestação uma proposta que
cria duas novas formas de contratação: a eventual e
por hora trabalhada. Na prática, e eu respeito opiniões
contrárias, isso vai ser um retrocesso, abrindo espaço para não se cumprir a CLT e os direitos sociais da
Constituição.
Sr. Presidente, no dia 22 de abril vamos realizar
uma Sessão Especial destinada a homenagear os 70
anos da CLT, requerimento assinado por mim e pelo
senador Antonio Carlos Valadares.
Srªs e Srs. Senadores, digo que muito me alegra
constatar que a CLT continua sendo uma das grandes
colunas mestras para o desenvolvimento nacional.
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Para finalizar, Sr. Presidente, lembro que no dia
6 de março, todas as centrais sindicais realizarão aqui
em Brasília uma grande marcha em defesas dos direitos dos trabalhadores, por cidadania, desenvolvimento
e valorização do trabalho.
A intenção dos sindicalistas é entregar a nossa
presidenta Dilma Rousseff uma pauta de reivindicações, assim destacada:
– Fim do fator previdenciário;
– Valorização dos aposentados e pensionistas;
– Redução da jornada de trabalho para 40h semanais, sem redução de salários;
– Educação: 10% do PIB para o setor;
– Saúde: 10% do PIB para o setor;
– Reforma agrária;
– Ratificação das convenções 151 e 158 da OIT
– Mudanças na política macroeconômica.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu recebi uma cópia da “carta das juventudes partidárias” que foi encaminhada ao governador
do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro.
Esse documento é assinado pela Juventude do
Partido dos Trabalhadores (PT), União da Juventude
Socialista (do PCdoB), Juventude o Partido Pátria Livre
(PPL), Juventude Partido Trabalhista Brasileiro (PTB),
Juventude Socialista (PDT) e Juventude Socialista
Brasileira – (PSB).
Portanto, Sr. Presidente, passo a ler a carta das
juventudes partidárias do RS, e peço, respeitoso, que
fique registrado nos anais desta casa.
Juventude e Governo
Nos últimos anos, as políticas de juventude no
Brasil tiveram um forte caráter de inclusão, conquistamos muitos e rápidos avanços, embora saibamos que
a Juventude é uma pauta permanente e, portanto, há
muito a ser conquistado. Um programa democrático e
popular em diálogo com os anseios da Juventude deve
propor uma mudança de qualidade. E neste sentido,
avançar significa construir um conjunto de políticas de
inclusão e igualdade que promovam a emancipação
da juventude.
Em 2004, o Governo Federal criou um Grupo de
Trabalho Interministerial, reunindo cerca de 19 ministérios, para discutir políticas públicas de juventude, e
foi criada em 2005, a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria Geral da Presidência da
República.
No mesmo ano, foi criado o Conselho Nacional
de Juventude, reunindo governo e sociedade para debater a temática juvenil e elaborar políticas públicas.
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A partir daí, uma série de avanços foram conquistados, como a realização da Conferencia Nacional de
Juventude e a aprovação da sua PEC.
Hoje, a juventude brasileira é considerada um
segmento de direitos, rompendo com a concepção
do jovem como problema ou mera transição para a
vida adulta.
O projeto vitorioso nas eleições em 2010 foi embalado, também, pela vontade da juventude gaúcha
realizar aqui no RS o que já vinha acontecendo em
nível nacional.
Infelizmente, na época da transição de governo,
a revelia da opinião das Juventudes Partidárias e da
construção nacional, o órgão gestor de juventude foi
relegado a uma condição periférica, impedindo que
o mesmo pudesse cumprir um papel de articulação
transversal das políticas, de construção de uma identidade da população jovem com as ações do nosso
governo e a implementação de uma Política Estadual
de Juventude através de marcos legais já conquistados nacionalmente.
Portanto, por essa condição atual, embora reconhecêssemos que o nosso governo possui várias
políticas voltadas ao público jovem, estas estão completamente desarticuladas, fragmentadas e correm um
sério risco de se dispersarem ao longo do tempo, não
acumulando em nada para o fortalecimento do nosso
projeto perante a juventude.
A própria Conferência Estadual de Juventude realizada em novembro de 2011, a qual mobilizou aproximadamente 15 mil jovens gaúchos, já identificou esses
problemas e aprovou, como uma de suas resoluções,
a criação da Secretaria Estadual de Juventude além
de um conjunto de pautas as quais o governo precisa
dar respostas.
Desta maneira, nos marcos da efetivação de um
governo comprometido com a construção de políticas
que contraponham a ofensiva conservadora é preciso
expandir e assegurar políticas públicas que permitam
que esta geração experimente um conjunto de ações
que ampliem sua formação cultural, social e possam
reconhecer em nosso governo políticas públicas que
vão ao encontro de suas demandas e que cria alternativas para as diferentes trajetórias juvenis.
No Rio Grande do Sul, precisamos construir um
órgão gestor estadual que pense a Juventude de maneira ampla, que debata o direito à participação, ao
território, à terra, à mobilidade, o acesso aos bens culturais/lazer, à diversidade, ao desenvolvimento integral,
ao reconhecimento à sua história, a experimentação
e uma vida saudável.
Além disso, o Estado deve assegurar à juventude o direito à vida segura, que tem a ver com o fim da
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política de guerra às drogas e ao estabelecimento de
um modelo de segurança pública baseado no respeito aos direitos humanos, dando respostas a uma das
principais bandeiras dos movimentos juvenis: o fim
do extermínio da juventude negra. Também queremos
um modelo que se contraponha às diversas formas de
opressão a mulheres e homens, como o machismo, o
racismo e a homofobia.
Estatuto da Juventude
Além disso, precisamos fazer valer os novos marcos legais estabelecidos pelo Estatuto da Juventude,
pois entendemos que a atuação transformadora nas
administrações públicas são fundamentais para construir os avanços no conjunto de políticas emancipatórias que afetam a vida dos/as jovens.
A defesa dos novos direitos da juventude, a partir de um olhar aprofundado sobre o tema, fará o RS
avançar ainda mais a fim de colocá-lo de frente para
o Brasil, em consonância com o projeto nacional de
desenvolvimento.
Devemos recuperar nossa capacidade de mobilização e articulação dessa pauta e o primeiro passo
para tonificar nossas movimentações é a necessidade
de que o órgão Gestor das Políticas de juventude faça
parte da Governadoria do Governo do Estado, próximo
ao chefe do executivo, para que possa de fato garantir
a transversalidade, articulando as políticas existentes
de acordo com a estratégia geral do Governo, qualificar um diálogo com a população jovem através da
criação do Conselho Estadual e outras ações, bem
como, elaborar novas políticas públicas que atendam
as demandas dessa população.
Contudo, acreditamos ser necessário realizar
essa reestruturação no órgão gestor de juventude, mas
com o compromisso de colocar em prática a definição
da Conferência Estadual de Juventude de 2011, ou
seja, construir a Secretaria de Estado da Juventude.
A Juventude quer um Rio Grande do Sul de todas e
todos, avançando e capaz de reeleger o seu projeto
transformador!
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Paulo Paim pelo pronunciamento em defesa da CLT, a Consolidação das
Leis do Trabalho.
Na forma regimental, sua solicitação será atendida.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Aloysio Nunes Ferreira. (Pausa.)
O próximo orador inscrito é o Senador Ruben
Figueiró.
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Aproveito para saudar o Senador João Faustino,
que está nos dando a honra da sua presença nesta
sessão do Senado.
Com a palavra o Senador Ruben Figueiró, do
PSDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, permitam-me que eu saúde o eminente Senador João Faustino
Ferreira Neto, que aqui representou o seu Estado na
Legislatura passada.
O Senador João Faustino tem uma tradição no
Congresso Nacional. Foi Deputado Federal durante
muitas Legislaturas. Também exerceu funções importantes no governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Foi membro do Conselho Federal de Educação. Foi Secretário de Estado da Educação e ocupou
inúmeras outras funções em seu Estado. O Senador
João Faustino é uma das expressões maiores do seu
Estado pelas suas atividades políticas. Também representa uma das expressões maiores da intelectualidade
do seu Estado.
Fica aqui minha homenagem pela sua presença
nesta Casa e o meu apreço pela sua figura política e
pelos serviços prestados à Nação.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Ruben Figueiró, permite-me um aparte?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Como não?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu ia falar
também do meu colega, Deputado Federal e depois
Senador João Faustino, mas, como eu estava com
dois pronunciamentos longos, acabei discorrendo sobre a CLT e, inclusive, sobre a questão da juventude.
Mas quero também dar esse depoimento. Fui colega
dele como Deputado Federal. É daqueles homens que
não vacilam. Sempre teve posições muito claras, e foi
isso que nos aproximou. Tinha a franqueza de dizer:
“Nisso, eu posso ajudar, Paim. Nisso, eu posso fazer
assim. Nisso, há uma questão partidária, e, talvez,
eu não possa assim agir, mas, individualmente, eu o
acompanharei”. Não houve uma divergência quando
fomos Deputados Federais, nem na época em que
fomos Senadores aqui, juntos. Por isso, eu dou este
depoimento com muito carinho e com muito respeito
à história desse Parlamentar, que, tenho certeza, orgulha não somente o seu Estado, mas que, com certeza, é um orgulho para todo o povo brasileiro. Meus
parabéns, Senador João Faustino! Eu tinha de dar este
depoimento e de, ao mesmo tempo, cumprimentar V.
Exª, Senador Ruben, pelo seu trabalho. V. Exª chegou
há pouco tempo a esta Casa e está, em todos os momentos, em parceria com a gente, fazendo um grande
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trabalho. Ao mesmo tempo em que teço elogios a ele,
elogio também V. Exª, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Eu me honro muito com o aparte de V. Exª, sobretudo
exaltando a figura do nosso Senador João Faustino
Ferreira Neto.
Srª Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
o meu discurso, neste instante, traz ao conhecimento desta Casa um assunto extremamente importante
para o meu Estado.
Mato Grosso do Sul tem um dos maiores potenciais econômicos do País. Infelizmente, muito desse
potencial está adormecido, na expectativa de ser explorado, esperando novas oportunidades. Reconheço
que estamos crescendo em vários setores estratégicos,
mas poderíamos avançar muito mais caso o Governo
Federal, notadamente a Petrobras, analisasse os legítimos pleitos em nosso Estado, para possibilitar a viabilização de projetos de alcance nacional e internacional.
O caso mais notório de perfeito descaso das
autoridades em relação aos grandes projetos de infraestrutura em nosso Estado é aquele que, há mais
de uma década, vem sendo protelado pelas autoridades competentes no que tange à implantação de uma
separadora de gás para otimizar o aproveitamento
dos produtos que são transportados pelo gasoduto
Bolívia/Brasil.
Esse projeto, Srªs e Srs. Senadores, foi apresentado, em 1995, ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que mostrou grande interesse em sua viabilidade. Na época, o Presidente da Petrobras, Francisco Gros, um mato-grossense nascido em Miranda,
hoje Município de Mato Grosso do Sul, deu início aos
estudos de viabilidade técnica para implantar a nova
unidade separadora em regime de parceria com a iniciativa privada.
Nesse período, o País tinha apenas nove separadoras espalhadas por vários Estados. Atualmente,
elas são 42, e vejam, Srªs e Srs. Senadores, que nenhuma delas – repito, nenhuma delas – está na Região
Centro-Oeste. A maioria se encontra no Rio de Janeiro,
no Espírito Santo e em São Paulo, e há poucas outras
unidades instaladas no Norte e no Nordeste do País.
Nosso pleito, inclusive, foi levado, posteriormente,
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também
mostrou o mesmo entusiasmo com o projeto. Mas, infelizmente, até hoje, ele se encontra em alguma gaveta
da burocracia da Petrobras, numa evidente negligência
e falta de visão estratégica quanto aos reais valores de
projetos estratégicos que precisam ser viabilizados com
urgência porque vão implicar não somente a aceleração do desenvolvimento, como também um tremendo
impacto social para uma vasta região brasileira.
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A grande vantagem de se implantar uma unidade
separadora de gás em Mato Grosso do Sul seria a de
possibilitar o aproveitamento dos mais de cem subprodutos existentes na composição química que forma o
composto da riqueza do gás natural. Eu gostaria de
repetir esta afirmação: haveria o aproveitamento dos
mais de cem subprodutos existentes na composição
química que forma o composto da riqueza do gás natural boliviano.
Esse produto atravessa mais ou menos 600 quilômetros do gasoduto que percorre o nosso Estado do
Mato Grosso do Sul e é simplesmente queimado na
ponta, na região industrial do Sudeste. Ou seja, estamos
deixando de aproveitar principalmente o gás butano,
o famoso GLP, o gás de cozinha, permitindo que ele
seja simplesmente queimado sem nenhum aproveitamento. São milhões e milhões de dólares jogados fora
anualmente, num processo que só podemos considerar irracional. Temos de corrigir esse erro gravíssimo!
Só no ano passado, as exportações de gás da
Bolívia somaram US$5,7 bilhões. Setenta e cinco por
cento desse valor foram pagos pelo Brasil, o que representa 48% do total da balança comercial daquele
país, a Bolívia. No começo deste mês, reportagem
do jornal Valor Econômico informou que a Petrobras
reiniciará investimentos de exploração de jazidas de
gás em território boliviano num campo de 1,1 milhão
de hectares em Santa Cruz de La Sierra. Vejo nesse
processo um contrassenso: a Petrobras investe no setor energético no exterior e em todo o Brasil, menos
no Centro-Oeste.
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de chamar
a atenção de V. Exªs para os dados disponíveis. Os
exemplos são eloquentes: atualmente, mais de 30 milhões de metros cúbicos de gás saem diariamente de
Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e são utilizados
nos Estados do Sul e Sudeste brasileiros sem que haja
nenhum aproveitamento residual. Desse total, junto
com o gás natural, atravessam 520 mil toneladas de
butano e de propano. Só essa quantidade, transformada industrialmente, seria suficiente para abastecer de
gás de cozinha os Estados de Mato Grosso do Sul, de
Mato Grosso e de Goiás e o Distrito Federal.
Quero ressaltar que essa possibilidade do gás de
cozinha trazida para essa região depende, evidentemente, da implantação de um gasoduto com sangramento na região de Campo Grande, estendendo para
Cuiabá, em Mato Grosso; para Goiânia, no Estado de
Goiás; e para Brasília, no Distrito Federal.
Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar uma informação relevante, para o pasmo dos senhores: atualmente, o gás de cozinha que utilizamos é todo proveniente da Argentina. Permitam-me repetir isto: atu-
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almente, todo o gás de cozinha que nós utilizamos,
sobretudo nos Estados de Mato Grosso, de Goiás e de
Mato Grosso do Sul, evidentemente, vem da Argentina.
Esse gás é transportado por via marítima até Santos.
Daí, pelo gasoduto, é transportado até Paulínia, em São
Paulo, e, de Paulínia, através de caminhões-tanque,
vai para Mato Grosso do Sul, para Goiás, para Mato
Grosso e, inclusive, para o Distrito Federal.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Figueiró...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Com o maior prazer e honra, concedo-lhe o aparte,
Senadora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Eu quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento,
em que traz a preocupação em relação à necessidade
de a Petrobras iniciar, com certa urgência, um investimento para o aproveitamento do gás natural. Eu aqui
falo como alguém que vem do Estado que é o maior
produtor de gás natural em terra, que é o Estado do
Amazonas. Com muita luta, conseguimos também lá
que fosse construído um gasoduto, que vai da Bacia
de Urucu até a cidade de Manaus. E, hoje, nós temos
em torno de 40% da energia elétrica na cidade de Manaus... É um sistema isolado, no qual toda a energia,
até pouco tempo, era 100% gerada à base de óleo
diesel, mas, hoje, nós já temos 40% de substituição de
energia sendo gerada a gás. Entretanto, como V. Exª
coloca, há necessidade de mais investimentos nesse
segmento, porque os produtos que o gás natural pode
proporcionar são fantásticos. O senhor aqui representa a Região Centro-Oeste, vem lá do Estado do Mato
Grosso; eu, a Região Norte, venho lá do Estado do
Amazonas. E nós sabemos que, além de tudo, nossas
regiões precisam de investimentos em determinados
setores, e o setor petroquímico, o setor de gás químico seria muito importante. Então, eu quero me somar
não ao pronunciamento, mas à preocupação de V. Exª.
Quero dizer que essa é uma luta nossa também. Dizem
que queimar gás natural é mais barato que aproveitar.
Eu tenho dúvidas em relação a isso. Tenho dúvidas. O
gás natural, o gás de cozinha ou GLP, como V. Exª fala,
para Mato Grosso, vem da Argentina. Quanto custa a
importação? O nosso Estado produz o gás de cozinha
para toda a Região Norte e para parte do Nordeste,
até o Estado do Ceará, mas temos capacidade de
produzir muito mais. Precisamos que os investimentos sejam ampliados, sejam aumentados. Então, quero
cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que fico
feliz por ver parlamentares trazendo assuntos que são
tão importantes para a economia do nosso País, sobretudo para as economias e o desenvolvimento de
nossas regiões e de nossos Estados. Muito obrigada.
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Senadora Vanessa, seu aparte, evidentemente, enriquece meu pronunciamento, porque traz uma noção
exata do que se faz no Amazonas e poderia, sinceramente, ser estendido para o meu Estado.
É evidente que o gás é natural do próprio Estado
do Amazonas. O nosso vem de outro país, mas de um
país que depende, essencialmente, da economia do
Brasil e, sobretudo, do Centro-Oeste. O que não posso
admitir, Srª Senadora, é que a Petrobras, como eu direi
a seguir, faça investimentos na Bolívia e se esqueça de
aproveitar o gasoduto que passa por Mato Grosso do
Sul, para explorar mais de cem subprodutos. Não são
só o propano e o butano, mas mais de cem produtos
que, sem dúvida alguma, trariam resultado de ordem
econômica e social para o meu Estado, como estão
servindo para o seu Estado do Amazonas.
Quantas indústrias foi possível implantar lá em
razão do aproveitamento do gás natural do Amazonas? Quanto à mão de obra, houve a valorização dos
trabalhadores de lá, melhorando as condições de vida
e dando uma renda muito maior àquelas pessoas que
residem no Estado do Amazonas. Eu me sinto muito
confortado com a sua solidariedade.
Muito obrigado pelo seu aparte, que, repito, vai
enriquecer muito o meu pronunciamento.
Mas, Srª Presidente, eu gostaria...
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Permite-me um aparte, Senador Figueiró?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Estou concluindo a minha...
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Permite-me um aparte?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Com muito prazer e honra, meu caro Líder.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Antes
que V. Exª conclua o seu pronunciamento, eu não
poderia deixar de aplaudi-lo no início dos trabalhos
no Senado Federal. V. Exª foi Constituinte, um Parlamentar competente, brilhante, com uma postura ética
que interessa ao povo brasileiro e vem robustecer as
energias oposicionistas do Senado Federal num momento importante para o País. Os meus cumprimentos,
sobretudo pela forma com que inicia o seu trabalho,
estabelecendo prioridade e escolhendo bem o tema,
conforme a competência da prioridade que exige o seu
Estado. Eu aproveito a oportunidade, já que V. Exª fala
de gás, fala de energia, para destacar uma importante
denúncia que o jornalista Josias de Souza apresenta
em seu blog, no dia de hoje. Ele revela que o Governo
brasileiro prepara-se, em segredo, para oferecer um
socorro bilionário às empresas distribuidoras de energia no País, na esteira do anúncio recente de redução
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das tarifas, de desconto nas contas de luz, conforme o
prometido no período da campanha eleitoral. As empresas chegam a Brasília pedindo socorro, pedindo
autorização para reajustar suas tarifas, e o Governo
diz “não” e busca, em segredo, uma saída para cobrir
um rombo bilionário das empresas. É o que informa o
jornalista Josias de Souza. Portanto, esse é um tema
fundamental para o debate de hoje no Congresso
Nacional: Petrobras, gás, alternativas de energia, empresas distribuidoras de energia elétrica no País. Nós
estamos vivendo a crise de um setor essencial para
o futuro da Nação. Por isso, os meus cumprimentos a
V. Exª, pedindo vênia exatamente para incluir, no seu
discurso, essa revelação do jornalista Josias de Souza.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Eminente Senador Alvaro Dias, muito grato pelas
expressões generosas de V. Exª com relação à minha
atuação aqui.
O que eu procuro fazer é seguir os exemplos
de V. Exª, da Senadora Vanessa, da nossa eminente
Presidente Ana Amélia, que lutam pelos interesses
de seus Estados e, sobretudo, pelo interesse do País.
Portanto, a sua contribuição vai ser parte destacada no meu pronunciamento, com todas as observações feitas por V. Exª, às quais eu empresto a minha
modesta solidariedade.
Mas, Srª Presidente, permita-me que conclua.
Estou quase no final do meu pronunciamento, mas
eu não poderia deixar de transmitir a V. Exªs mais alguns dados.
Eu gostaria de dizer que essa transferência do
gás da Argentina, do GLP, consome, além do diesel dos
caminhões, a preços de hoje, mais de R$100 milhões
por ano. O mais grave ainda é o perigo que isso representa para a população na logística do seu transporte.
Trafegam por nossas estradas, todos os anos,
mais de 50 mil toneladas de GLP. São 45 mil viagens
por ano de caminhões, totalizando mais de 96 milhões
de quilômetros rodados. Ou seja, o risco de haver acidentes graves, provocando tragédias humanas irreparáveis, é imenso.
Mesmo com todos os cuidados e com os procedimentos de segurança existentes, a imprensa noticia
a ocorrência de acidentes fatais praticamente todos os
meses, vitimando pessoas inocentes que trafegam todos os dias pelas rodovias brasileiras.
Srªs e Srs. Senadores, faço um apelo a V. Exªs
para que analisem os números e os dados que aqui
apresento. São informações importantes. O Mato Grosso do Sul merece a implantação dessa separadora
de gás não somente porque tem a principal matéria-prima em abundância passando pelo seu território,
mas porque tal obra poderá contribuir para o nosso
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desenvolvimento econômico, criando um verdadeiro
polo de crescimento sustentável.
Faço um apelo à direção da Petrobras para que
tire da gaveta esse projeto, que está pronto e que só
não foi viabilizado até o momento por falta de vontade política.
Um dos motivos alegados pela Petrobras no passado, em meados dos anos 90, foi o de que a separadora em Mato Grosso do Sul era inviável, e a rentabilidade seria apenas de 10% ao ano, e que só seria
viável economicamente se esse índice fosse de 13,
5% ao ano.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Ora, hoje, a realidade é diferente. O mercado mudou,
a economia está muito mais dinâmica. Será que não
é hora de colocar a mão na massa e realizar novos
estudos de viabilidade econômica? Será que este não
é o momento correto de se realizar este importante
investimento, em regime de parceria público-privada?
Será que não estamos atrasados nesse processo?
Peço que esta Casa reflita sobre essas questões e questione a Petrobras sobre um tema de alta
relevância não somente para a Região Centro-Oeste
como para o todo o País.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não pertenço ao Bloco do Governo nesta Casa. Tenho, porém,
profundo respeito pela posição política daqueles que
o compõem. Da mesma maneira, admiro a Senhora
Presidente pelo seu esforço patriótico para conduzir
o seu Governo a um porto seguro, onde todos os brasileiros se sintam realizados.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Daí confiar que tanto as Srªs e os Srs. Senadores do
Bloco quanto a Senhora Presidente, Dilma Rousseff,
dispensarão atenção a esse reclame, que não é só
meu, mas de todos os brasileiros que vivem e mourejam no nosso imenso Centro-Oeste.
Muito obrigado, Srª Presidente, por conceder
mais alguns minutos para o meu pronunciamento. Meu
respeito a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Ruben Figueiró pela
avaliação de setor estratégico da economia brasileira,
que interessa não só ao seu Estado, o Mato Grosso
do Sul, mas a todo o País.
Cumprimentos.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
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oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente, Senadora
Ana Amélia.
Srs. Senadores, companheiros e companheiras,
Srª Presidente, antes de falar a respeito de importante reunião de que participei, na última sexta-feira, na
direção nacional do meu Partido, eu quero aqui, na
condição de Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, destacar que, no dia de ontem, a Assembleia
Nacional do Poder Popular de Cuba instalou a sua 8ª
legislatura.
A Assembleia, Presidenta Ana Amélia, reconduziu o Presidente Raúl Castro como Presidente do
Conselho de Estado.
Quero destacar, ainda, que talvez a principal tarefa da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba
seja exatamente o desafio de impulsionar as mudanças
políticas, sociais e econômicas por que passa aquele
país, já há algum tempo – entretanto, impulsioná-las,
sempre tendo clara a autonomia, a soberania daquela
nação e daqueles governantes.
O Presidente Raúl Castro, Srª Presidenta, deixou
claro e antecipou, há algum tempo, durante a realização do Congresso do Partido Comunista de Cuba,
que deixará o cargo de Presidente daquele país em
2018, quando terminará seu segundo mandato de cinco anos. Ele destacou que o programa de atualização
da revolução socialista deve sempre refletir a opinião
da população.
Os eleitores cubanos demonstraram que querem
avançar nas mudanças, quando da última eleição renovaram 67% da Assembleia Nacional do Poder Popular
de Cuba, que é composta por 612 deputados eleitos
por aproximadamente oito milhões de cubanos, ou
seja, 90% do total dos eleitores inscritos.
O novo parlamento que elegeu Esteban Lazo
como Presidente do Colegiado... E aqui quero cumprimentar o Presidente que deixa o Parlamento de
Cuba, pelo seu comportamento, pela sua postura, o
ex-Presidente Alarcón, que esteve conosco, inclusive,
aqui, no Congresso Nacional, algumas vezes. Desejo
cumprimentá-lo por ter deixado o poder e dizer que a
eleição de Esteban Lazo representa também essa diversidade e o desejo que tem o parlamento, as forças
políticas e principalmente o povo cubano de seguir
adiante com mudanças. Mudanças, repito, com segurança, que também sigam na manutenção de conquistas
sociais tão importantes alcançadas por aquele país.
Ainda em relação à composição do parlamento,
Srª Presidente, nada menos do que 49% dele é formado
por mulheres – no Brasil, alcançamos em média 10%,
11% de participação no Parlamento; naquele país, chega a 49% a participação feminina –; 37% por negros e
mestiços; e 82% dos parlamentares têm curso superior.
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A média de idade, Srª Presidente, é de 48 anos.
Ou seja, a nova Assembleia é a demonstração clara
de uma nova geração política que vem surgindo na
ilha, para fortalecer e avançar nas mudanças operadas
atualmente naquele país.
Srª Presidente, além de cumprimentar o novo
Presidente, Esteban Lazo, eu ainda gostaria de cumprimentar Miguel Díaz-Canel, que foi eleito para o posto
de Vice-Presidente da Assembleia Nacional.
A nova realidade de Cuba, a nova realidade política daquele país foi manifestada pelo próprio Presidente Raúl Castro, que abordou em seu discurso a
importância de garantir a continuidade da revolução e
da construção do socialismo mediante a transferência
paulatina e ordenada dos principais cargos às novas
gerações.
Não há dúvida. Nós vivemos a grande polêmica
da presença da jornalista Yoani Sánchez no Brasil. Alguns dizem, Presidente Ana Amélia, que todo aquele
destaque por ela obtido na imprensa nacional, destaque maior do que a festa dos 33 anos do Partido dos
Trabalhadores, do partido da Presidência da República,
destaque maior do que pronunciamentos importantes
feitos nesta Casa, seja pelo líder da oposição ou pelo
líder da situação, alguns dizem que esse grande destaque se deveu a uma série de atividades ou de protestos que ela teria enfrentado Brasil afora.
Penso diferente, Srª Presidente. Acho que o destaque já chegou reservado. Quando da chegada dessa
senhora ao Brasil, todo o destaque na grande imprensa
já estava devidamente reservado para ela, independentemente do que viesse a acontecer. E os protestos
que ela enfrentou, até onde tenho conhecimento, inclusive conversando com o Senador Eduardo Suplicy,
Senadora Ana Amélia, até mesmo os protestos que ela
enfrentou foram pacíficos, ordeiros. Em nenhum momento ela sofreu qualquer agressão. E nenhum filme
ou nenhuma palestra deixou de acontecer por conta
de protestos, pelo contrário. Em São Paulo, até onde
eu sei, o filme deixou de ser exibido por uma decisão
dos organizadores, não por conta dos protestos.
Eu seria a primeira, Senadora Ana Amélia, a
subir nesta tribuna e condenar qualquer tipo de violência, caso ela tivesse acontecido contra a jornalista,
que, antes de tudo, independentemente da sua posição política, merece o devido respeito como cidadã e
como ser humano. Nós que lutamos a vida inteira por
democracia, nós que lutamos para construir um sistema mais justo, jamais poderíamos aceitar calá-la.
Muitos questionam: “Mas por que não veio antes
ao Brasil? Por que só agora o governo cubano liberou?”. Porque agora estão acontecendo as mudanças
políticas naquele país. E essas respostas cabem a
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eles e não a nós. Assim como não nos sentimos nem
um pouco a vontade com qualquer tipo de ingerência,
com qualquer tipo de intromissão na política interna
brasileira, devemos agir assim com todos os países,
independente de suas posições.
Aliás, quem não cumpre, quem não obedece,
quem não respeita posições de organismos internacionais são determinados países que falam muito em
democracia, mas que não praticam quase nada. O
caso de Cuba é o exemplo vivo. Sucessivas reuniões
da Assembleia-Geral das Nações Unidas vêm condenando e pedindo o fim do embargo econômico, do
embargo político, do embargo cultural que Cuba sofre
por parte dos Estados Unidos da América do Norte.
Mas são decisões que não se cumprem.
Poderia citar outro exemplo, para sair um pouco
de Cuba. Da mesma forma, os assentamentos organizados pelo governo de Israel são condenados, mas
nada acontecem.
Aliás, Senadora Ana Amélia, há pouco, conversávamos sobre alguns filmes que concorreram ao Oscar
no dia de ontem. Lembrei-me – não vi, mas verei brevemente – de um documentário de longa metragem
que concorreu entre os documentários estrangeiros,
que se chama Cinco Câmeras Quebradas. Verei esse
filme, que penso ser muito importante. É a história de
um palestino simples, do povo, sem qualquer envolvimento político, que gostava muito de filmar. Talvez
tivesse o sonho de ser um cineasta, e teve cinco câmeras quebradas. Ele assistia aos filmes que ele próprio
filmava, sua vida simples em família, e percebeu, de
forma mais clara, a violência que o povo dele, o povo
palestino vem sofrendo há muito tempo, porque até hoje
não tem direito a um estado, como tem Israel. Então, o
que defendemos é que, assim como Israel tem direito
a seu estado, que a Palestina tenha também. Aliás,
foi esse o acordo firmado há mais de cinco décadas.
Faço questão, Srª Presidenta, de fazer este registro sobre as mudanças que vêm ocorrendo em Cuba.
Aproveito também para fazer esses breves comentários acerca da vinda da Yoani. Não sei como alguém
pode ser contra qualquer protesto. Aliás, a própria vinda
dela ao Brasil teve como objetivo maior protestar contra o governo de seu país. Então, nós não podemos
protestar contra os protestos que ela sofre, porque a
democracia é isso. A democracia é exatamente isso.
Mas, Sra Presidenta, eu, nesta metade de tempo
que me resta, gostaria de falar a respeito da reunião
de que participei na última sexta-feira, na cidade de
São Paulo, capital do Estado de São Paulo: a reunião
da comissão política nacional do meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, que debateu o 13o congresso
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que deveremos realizar no mês de novembro próximo,
deste ano de 2013. Realizaremos nosso 13o congresso.
Como não estamos em ano eleitoral, o objetivo
maior do nosso congresso é fazer uma atualização do
quadro político, uma atualização das nossas posições,
das nossas ideias, e assim seguir, com segurança, fazendo política neste País, a boa política, a política que
muitos jovens brasileiros e muito da população brasileira entendem como não sendo algo nobre, tamanho
o grau de deterioração da política brasileira.
Entretanto, é exatamente pela política que tudo
acontece, não só em nosso País, no Brasil, mas no
mundo inteiro. São decisões políticas que dão rumo
não a uma nação, mas exatamente à vida de todas as
pessoas, porque as nossas vidas dependem de decisões políticas. Agora há pouco, ouvíamos o Senador
Figueiró falar a respeito da necessidade, da importância
de um investimento maior, por parte da Petrobras, no
gás, no Brasil – e não só no gás, mas investimentos
efetivos no Brasil. Instantes anteriores, ouvimos o Senador Paim falar a respeito da luta dos trabalhadores
brasileiros pela garantia, pela manutenção, pelo fortalecimento da CLT. Ou seja, são decisões políticas,
que estão ou não sendo tomadas, que interferem diretamente na vida da pessoa.
Então, com o objetivo de organizar o nosso 13o
congresso, iniciar a organização do nosso 13o congresso, é que nos reunimos, na última sexta-feira, para
preparar o debate inicial, que ocorrerá na reunião, no
final do mês de março, do Comitê Central do Partido
Comunista do Brasil.
E quero aqui destacar, Sra Presidenta, que Renato
Rabelo, que é o Presidente Nacional de nosso Partido,
iniciou nossa reunião destacando a importância deste
ano de 2013. Dizia Renato: “Entendemos que 2013 é um
ano chave, que concentra fatores internos e externos
definidores de tendências e perspectivas, tendo em vista
as eleições de 2014”.Ou seja, sabemos que, mesmo
não sendo um ano eleitoral, 2013 é um ano de início
de todo debate político acerca da sucessão de 2014;
portanto, estamos sugerindo duas grandes temáticas
para o nosso próximo congresso em novembro deste
ano. Primeiro, um balanço, não só dos últimos quatro
anos – quando realizamos o nosso último congresso
–, mas um balanço dos dez anos, principalmente, um
balanço profundo dos dez anos do Governo do ex-Presidente Lula e da Presidenta Dilma; e um balanço bem
feito nos permitirá o estabelecimento de perspectivas
para o nosso Partido e das bandeiras que seguiremos,
defendendo Brasil afora, Srª Presidenta. Então, esse
é o primeiro grande tema.
E o segundo, é um balanço do curso geopolítico
da situação da crise sistema do capitalismo, desde o
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nosso 12º Congresso, em 2009. Ou seja, fizemos já,
há alguns anos, sobre uma crise sistema do capitalismo internacional, que é o capitalismo mundial, que é
a essência do próprio capitalismo. Primeiro, tudo começou com a crise norte-americana, com a debacle
da economia norte-americana e, quando todos pensavam de uma recuperação da economia mundial,
a partir da economia norte-americana, vem a União
Europeia e, também, afunda-se numa profunda crise
que segue até nos dias atuais. Então, entendemos
esse como o segundo grande tema a debatermos em
nosso congresso.
E já, na avaliação inicial do desenvolvimento do
País, temos o entendimento de que a eleição do Presidente Lula, a sequência de seu governo, a eleição
da Presidenta Dilma, a sequência de seu governo,
foram, sem dúvida nenhuma, uma das maiores conquistas do povo brasileiro dos últimos tempos. Repito:
uma das maiores conquistas do povo brasileiro dos
últimos tempos.
Claro que, com isso, não estou dizendo que, no
Brasil, tudo está perfeito; que, no Brasil, tudo está resolvido. Obviamente que não! Entretanto, falamos de um
país que tem quase 200 milhões de habitantes, cada
um com a sua cultura, cada uma com a sua cabeça,
um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e
com uma desigualdade social agravada, ainda, pela
desigualdade regional, um Brasil que tem uma jovem
democracia em construção. Então, é desse Brasil que
falamos, e esse Brasil, sem dúvida nenhuma, encontrou o caminho, e quem diz isso não sou apenas eu,
neste discurso muito singelo, mas quem diz isso é a
população, quando questionada, quando perguntada.
E aí, Srª Presidenta, o que temos visto é que o
debate já se iniciou. E eu gosto muito do debate, porque eu acho que o debate mais ajuda do que atrapalha; inclusive, Senador Raupp, o debate do contrário.
Eu gosto muito de ouvir as críticas, porque eu sou daquelas que entendo que tudo se move com base não
só na concordância, mas muitas vezes no contraditório. Então, críticas, quando são produtivas, são muito
importantes; quando são construtivas, elas são muito
importantes. E nós vivemos, iniciamos exatamente um
momento como esse, de um grande debate nacional.
Quando nós enfrentamos um processo eleitoral,
nós não enfrentamos apenas a disputa entre duas
pessoas – um homem ou uma mulher ou dois homens
ou duas mulheres. Não! O que nós enfrentamos são
disputas de projetos políticos de nação; de projetos
políticos para Estados e para Municípios. Infelizmente, nem sempre assim o processo eleitoral é visto. As
pessoas ainda entendem que devem escolher os seus
candidatos pela simpatia, as pessoas pelas quais elas
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têm mais simpatia ou não. “Esse é da minha cidade
e, por isso, eu voto nele.” “Esse é do meu Estado, ou
essa é do meu Estado, da minha cidade e, por isso,
eu voto nela.” Não, está errado! Está errado! Eu acho
que amigo não deve votar em amigo. Nós devemos
votar em cima da plataforma política. Aliás, esta é uma
das reformas que nós precisamos vivenciar – a reforma política –, porque a política, no Brasil, gravita em
torno de pessoas. Os partidos políticos, no Brasil, não
são reconhecidos, nem respeitados como são mundo
afora. A Vanessa, o Senador Raupp, a Senadora Ana
Amélia, o Senador Alvaro, o Senador Paim, todos nós
passamos; os nossos partidos ficam, as nossas ideias
ficam. Uma legislatura – eu cheguei agora no Senado,
mas fui Deputada durante três mandatos – uma legislatura era diferente da outra. As pessoas mudavam, mas
os partidos eram os mesmos, as ideias as mesmas.
Então, nós precisamos disso.
Nós estamos nos aproximando de uma eleição
muito importante e precisamos debater exatamente
isto: o projeto para o Brasil. E é nesse aspecto que
o nosso Partido, Srª Presidente, de uma forma muito
firme, firme, lúcida e madura, avalia como uma das
maiores conquistas a vitória do Presidente Lula, da
Presidenta Dilma, porque vem, de fato, operando mudanças importantes. E nós queremos mais mudanças.
Entendemos que a vitória desse leque de forças aliadas
deve ser vista como o próximo grande desafio para se
promover novas grandes mudanças.
E eu vejo o Senador Raupp aqui, Presidente Nacional do PMDB, que esteve na festa comemorativa
dos 30 anos do Partido dos Trabalhadores, e dos 10
anos do Partido no poder.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E eu percebi, pelas matérias que li, que o
PT, o Partido dos Trabalhadores, deu uma conotação
um pouco diferente àquela festa, porque não era só a
festa do PT; era a festa das forças aliadas. Lá estava
o Senador Raupp, Presidente Nacional do PMDB; lá
estava o Renato, Presidente do meu Partido; lá estava
o Vice-Presidente Nacional do PSB, representantes
de todos os Partidos que compõem a Base Aliada do
Governo, porque o Governo brasileiro não é feito por
um único Partido, mas por uma coalizão de Partidos.
Então, eu acredito, Srª Presidenta, que nós faremos um rico debate no nosso 13º Congresso. A cada
congresso, procuramos reunir a militância, os filiados
em todos os Estados brasileiros, em todas as cidades, em cada ruela, em cada avenida, em cada local
de trabalho, de estudo, de moradia, reunir o máximo
de pessoas que nós pudermos – e fazemos isso em
todos os nossos congressos – para debater a política,

477

Fevereiro de 2013

porque o povo brasileiro tem que debater e participar
efetivamente da política.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Fazer o balanço, ver o que é bom, mas ver também os defeitos. E é aí que eu fico animada quando
vejo o Presidente Nacional do PSDB subir à tribuna
do Senado e criticar os 13 erros do Governo. Primeiro,
13, por quê? Porque é o número do Partido da Presidência. Mas, repito: o Governo brasileiro não é feito
por um partido. A responsabilidade tem se dividido
com todos os partidos que compõem a Base Aliada.
Quando vejo isso, não vejo, ao lado disso, um projeto
mais avançado, que consiga convencer a população,
porque um projeto avançado não passa pela volta da
privatização; um projeto avançado não passa pelo fim
da defesa da CLT, Srª Presidenta; um projeto avançado não passa por mudanças da política externa brasileira, que é uma política externa que vem procurando
diversificar as nossas relações.
(Interrupção de som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Neste tempinho, aliás, bastante tempo, que V.
Exª me dá, Senadora Ana Amélia, eu concluo, nesse
exato tempo. Eu dizia que nossas relações não devem
ser só com Venezuela, com Argentina, com Uruguai,
com Paraguai, países do Mercosul, mas deve ser com
China, com Estados Unidos, com União Europeia, com
a África, e essas foram as mudanças que nós vivemos
nesta última década em nosso Brasil.
É por isso, Srª Presidenta, que fico feliz de ver
que não apenas o nosso Partido, o PCdoB, mas o Congresso brasileiro e a sociedade brasileira deverão estar
muito envolvidos nesse debate. Se Dilma é melhor do
que qualquer outro candidato ou não, pessoalmente,
eu não sei; agora, politicamente, nós temos muitas
razões – que vão muito além de 13 razões – para entender a importância, a necessidade da continuidade
desse projeto político que vem sendo aplicado no Brasil. Porque é a continuidade que vai permitir o avanço,
e o Brasil tem muito a avançar.
A gente vê críticas em relação à Petrobras. Acho
que críticas têm que ser feitas, mas a gente vê uma
Petrobras forte, com uma perspectiva – com a Lei do
Pré-Sal, que mudou a relação – muito importante, que
dará, sim, ao País uma capacidade muito maior de investir em saúde e, principalmente, em educação, que
é do que nosso País precisa.
Então, eu concluo dizendo dessa nossa reunião
da última sexta-feira e do nosso grande esforço para
envolver o povo brasileiro nesse grande debate.
Obrigada, Presidenta.
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A SRA PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Eu convido, para fazer uso da palavra como orador inscrito, o Senador Alvaro Dias.
Os próximos oradores serão: eu, que usarei a
palavra agora, porque fiz uma permuta com o Senador Cristovam Buarque; o Senador Vital do Rêgo e o
Senador Valdir Raupp.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Sras Senadoras, esta não é uma capa de revista
que gostamos de ver. Não é o que desejamos para o
País, mas é a constatação de uma realidade que se
afigura como dramática para o povo brasileiro: “O eclipse do Brasil. A festa acabou. A economia empacou. O
investidor fugiu. E agora?” É o que diz a revista Época
neste final de semana.
Amigo João Faustino, que nos honra com a sua
presença, um grande anfitrião em Natal, no Rio Grande do Norte, um Parlamentar brilhante que passou por
esta Casa, veja o que diz Rubens Ricupero: “Exceto
em circunstâncias excepcionais, o mundo não se deixa
enganar por muito tempo”.
E na semana passada o Ministro Guido Mantega
voltou a estar em evidência no noticiário não pela condução exemplar da área que lhe cabe no Governo, a
economia, mas, sim, por aquilo que lhe tem sido mais
peculiar: os devaneios, o irrealismo, as idas e vindas,
o ziguezaguear na condução da política econômica
do País. O Ministro da Fazenda mais parece alguém
enredado em um labirinto de onde não sabe como sair.
E nós nos lembramos da frase que ficou cunhada para sempre na história da comunicação brasileira
no saudoso Chacrinha: “eu não vim para explicar; vim
para confundir”. No contexto desses dias tumultuados,
nos desencontros das declarações oficiais em matéria
de política macroeconômica, a máxima do Chacrinha
se encaixa como uma luva para caracterizar as mais
recentes declarações do Ministro Guido Mantega: “eu
não vim para explicar”.
Ao participar recentemente na reunião dos países
que integram o G-20 em Moscou, o Ministro Mantega
fez declarações que provocaram uma alta dos juros
no mercado futuro e aumento das ações dos grandes
bancos na Bovespa, com a perspectiva do avanço da
taxa de juros.
Numa demonstração de clara invasão na seara
do Banco Central, o titular da Fazenda afirmou que o
Governo não medirá esforços para debelar a inflação,
inclusive elevar a taxa básica de juros, o que provocou
ruído no mercado.

FEVEREIRO05657
2013

Terça-feira 26

Em tom acadêmico o Ministro afirmou que o câmbio não é o instrumento para o controle da inflação,
mas, sim, os juros, e que o “Banco Central tem de ficar
vigilante e, se não houver uma queda de inflação espontaneamente, ele tomará as devidas providências”.
A fala de Mantega colide frontalmente com o
Banco Central e demonstra uma verdadeira babel no
seio da equipe econômica do governo. Não podemos
nos esquecer de que nas últimas comunicações emanadas do Banco Central – leia-se a ata da reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom) – houve previsão da Selic no piso de 7,25% ao ano por um “tempo
suficientemente prolongado”.
Nesse contexto, como alertam os especialistas,
além de minar a credibilidade dos instrumentos de comunicação da política econômica com o mercado – atas
do Copom e os relatórios da inflação –, as declarações
do Ministro deixam margem a questionamentos quanto
aos rumos da própria política macroeconômica.
Na avaliação de Armando Castelar, professor de
economia da FGV e da UFRJ, reproduzida em matéria
jornalística de O Globo, “mais que um erro de comunicação, isso mostra que o governo está inseguro para
aonde sua política econômica deve ir.”
O flagrante descompasso entre as falas do Ministro Mantega e do Presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, dissemina nervosismo no mercado, além de embaralhar as expectativas em torno do
tripé econômico básico: juro, câmbio e inflação, assim
opina outro especialista da matéria.
As ousadas manobras contábeis, capitaneadas
pelo Ministro nos últimos tempos merecem ser debatidas na presença do próprio Ministro nesta Casa. Por
isso, protocolamos um requerimento com esse objetivo.
Não podemos esquecer que, no rol de previsões do Ministro, há cinco meses passados, numa visita à capital
francesa, ele foi taxativo ao afirmar que a inflação em
2013 não seria “preocupante” e os ventos sopravam
na direção de um índice mais “benigno”.
O Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, reforçou, na semana passada, que a estratégia
de manter os juros básicos em 7,25% ao ano, por um
período suficientemente prolongado de tempo, permanece válida.
Nessa toada, é inevitável rememorar o velho Chacrinha: “Eu não vim pra explicar. Vim para confundir.”
A confusão deve-se à declaração de Mantega.
Presente em Moscou para a reunião do G-20, ele informou que os juros serão a arma que o Governo brasileiro irá usar para debelar a inflação, que, nos próximos meses, certamente ultrapassará o teto da meta
fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Essa foi a
senha para que esses agentes de mercado passas-
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sem a apostar numa alta expressiva dos juros ainda
neste ano; há quem preveja que a taxa básica possa
chegar a 9% ao ano em dezembro, num aumento de
quase dois pontos percentuais em relação ao nível
atual. Trata-se de sinal absolutamente contraditório
em relação ao que vinha sustentando o Banco Central.
Exatamente há 15 dias, o Ministro da Fazenda
“mancheteara” os jornais brasileiros, em pleno sábado
de carnaval, por ter afirmado que o Governo poderia
permitir um piso mais baixo para a cotação do dólar,
R$1,85, como forma de baratear importações e ajudar
a combater a inflação.
Não se conhece as armas que a gestão petista
pretende usar, mas uma certeza há: eles não sabem
o que fazem. Ainda que as manifestações de Mantega
valham tanto quanto vale uma nota de R$3, constata-se
que: 1) O Governo Dilma está mais assustado do que
gostaria de transparecer com o descontrole inflacionário; 2) as perspectivas da economia são mais sombrias
do que vem sendo dito; 3) o arsenal de pirotecnias não
foi suficiente para dar conta dos problemas de condução
da política monetária, mais especialmente em relação
à escalada dos preços.
A consequência imediata da má condução dos
assuntos da economia pelos petistas é a perda de
credibilidade da política econômica brasileira como
estampa em sua capa a revista Época neste final de
semana. Arrefece também o ânimo dos empreendedores privados em acreditar no Brasil. Consequentemente, sem investimentos, o País tende a manter-se
estagnado como esteve nestes últimos dois anos – as
previsões para 2013 e 2014 voltaram a cair, de acordo
com o Boletim Focus desta semana. “As novas declarações do Ministro Mantega passam a impressão de que
o Governo brasileiro não sabe o que quer”, comentou
Celso Ming no último sábado. “Não há mais espaço
para voluntarismo na política econômica”, cobrou ontem a Folha de S.Paulo em editorial.
Por seu otimismo delirante e muitas vezes irresponsável, o Ministro da Fazenda já virou motivo de pilhéria em salões internacionais. A imprensa estrangeira
especializada já lhe tachou a pecha de rei do “jeitinho”,
em alusão às manobras contábeis de que o governo
petista passou a lançar mão para fechar as contas públicas. O Financial Times já disse que os condutores
da política econômica brasileira “não têm idéia do que
estão fazendo” em relação ao câmbio.
As declarações erráticas do Ministro da Fazenda são apenas a manifestação mais evidente de um
governo desnorteado. Há um problema sério à vista,
o da inflação, sem que se saiba como debelá-lo. Há
um desafio crônico, a falta de crescimento, sem que
se faça idéia de como agir para reativá-lo. O que a
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presidente da República tem a dizer a esse respeito?
Não se sabe.
No clássico livro de Gabriel Garcia Márquez, o
general, enredado em seu labirinto, espera a morte
chegar. Nos seus dias finais, delira e mistura o que é
sonho e o que foi realidade. Na ficção, é um assunto
para uma bela história. Mas, na vida real, não é aceitável ter um Ministro da Fazenda que não saiba como
tirar o País da encalacrada em que ele o enfiou.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, diante de
todos esses fatos, nós estamos convidando o Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, para, na Comissão de
Assuntos Econômicos, falar sobre esses outros assuntos, como, por exemplo, essa mágica contábil que
o Governo adota ao final do ano para mascarar a realidade fiscal do País, a contabilidade criativa adotada
para ajustar as finanças do Brasil.
Esse requerimento já foi protocolado, e nós aguardamos a sua aprovação para que o Ministro Mantega
possa comparecer ao Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Agora, passo a palavra à Senadora Ana Amélia.
Era a primeira inscrita e foi cedendo seu espaço para os
outros Senadores, inclusive este, que está, no momento, na Presidência. Então, passo a palavra à Senadora
Ana Amélia e, em seguida, ao Senador Vital do Rêgo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, Srªs
e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tenho a convicção,
Senador Paulo Paim, de que, como eu, todos os Senadores aqui presentes endossam as preocupações
de milhares de brasileiros e brasileiras que aguardam,
às vezes de madrugada, nas filas de hospitais para
serem atendidos, enfrentando as dificuldades que nós
conhecemos muito bem, porque a televisão, o rádio e
os jornais mostram diariamente esse drama.
Por outro lado, nós também precisamos olhar a
situação em que se encontram os hospitais, especialmente as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais
filantrópicos, que exercem um papel extremamente
relevante na preservação da saúde, no atendimento
médico-hospitalar de milhões de brasileiros. Essas instituições estão encolhendo, ou até fechando as portas,
por falta de recursos e, sobretudo, lentidão nos repas-
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ses do Governo Federal – recursos da sociedade repassados para uma área essencial, eu diria, prioritária.
O descaso com essas importantes instituições
de saúde está causando longas filas de espera para
atendimento, serviços de emergência lotados e desassistência à população.
Falo isso em relação ao País, mas, agora, como
Senadora do Rio Grande, falo do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, e de outros Estados onde as Santas
Casas estão presentes.
Aliás, aproveito para saudar os visitantes, que
também devem ter conhecimento de que, como me
refiro agora, nos seus respectivos Municípios, nas suas
cidades, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos
merecem um apoio maior para melhorar o atendimento à população.
Na última sexta-feira, inclusive, Senador Paulo
Paim, o Líder do PSDB, Senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, mencionou a defasagem no valor
dos procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde
como um dos principais fatores da crise financeira por
que passam os hospitais filantrópicos de todo o País
e, em particular, as Santas Casas.
Essas instituições calculam que a dívida das
Santas Casas esteja próxima de R$12 bilhões. Esse
descontrole das contas, prejudicial ao bom atendimento
do serviço de saúde, ocorre porque 57% da assistência ao Sistema Único de Saúde no País é feita pelos
hospitais filantrópicos.
Só no meu Estado, o Rio Grande do Sul, os nossos 245 hospitais filantrópicos são responsáveis por
72% da assistência ao Sistema Único de Saúde (SUS).
A dívida, lá no Rio Grande, é superior a R$1,2 bilhão.
Este assunto preocupa não apenas os Estados
da Região Sul, mas de todas as regiões do País. Hoje,
as contas das Santas Casas são tema de um relevante
debate na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo. Mais de 300 representantes de hospitais filantrópicos promovem um encontro nacional, na capital
paulista, para buscar soluções junto ao Poder Público
que minimizem as perdas financeiras e o custeio do
sistema de saúde.
Aliás, o Presidente da Federação das Santas Casas do nosso Estado, Senador Paim, Dr. Julio Dornelles
de Matos, que o senhor bem conhece, será um dos
presentes nesse encontro de São Paulo; e, amanhã,
ele estará aqui, em Brasília, participando, às 17h, no
Plenário 10 do Anexo II da Câmara Federal, do debate,
com representantes de outras entidades e o Deputado
Antonio Brito, do PTB da Bahia, Presidente da Frente
Parlamentar das Santas Casas, sobre a crise financeira
das instituições de saúde.
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Outros parlamentares estão vinculados a esse
tema, especialmente o Deputado Darcísio Perondi,
do PMDB do Rio Grande do Sul. Nós aqui, no Senado, nos associamos e estaremos juntos nesse debate
para encontrar uma solução adequada e rápida para
resolver essa grave crise financeira das Santas Casas
e das instituições filantrópicas.
Entre as propostas em estudo estão o refinanciamento de parte das dívidas das Santas Casas pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Aliás, eu já falei sobre esse tema com o
próprio Presidente Luciano Coutinho. quando em depoimento perante a Comissão de Assuntos Econômicos,
no ano passado, oportunidade em que ele me disse que
o BNDES estava avaliando os processos relacionados
às Santas Casas, especialmente a do Rio Grande do
Sul. Só que esse problema não foi resolvido até agora.
O setor também quer um reajuste de 100% na
tabela do Sistema Único de Saúde para a assistência de média e baixa complexidade, consideradas as
mais importantes e urgentes para as populações que,
infelizmente, não podem ter acesso ao sistema privado de saúde.
É preciso, portanto, pensar soluções e agir com
rapidez, sob pena de estabelecer uma verdadeira situação caótica no sistema.
O Ministério da Saúde e a Casa Civil precisam
se envolver com esse problema para evitar, Senador
Vital do Rêgo, um colapso no Sistema Único de Saúde, muito dependente do trabalho dessas entidades
filantrópicas.
Dirijo-me ao Senador Vital do Rêgo pela importância que S. Exª terá na posição de comando da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e por
ser médico e conhecedor do assunto a que me refiro.
Os atendimentos de média e baixa complexidade
são os maiores prejudicados pela falta de repasse federal do Orçamento da União para esses hospitais. Na
Paraíba não deve ser diferente do Rio Grande do Sul.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senadora Ana Amélia, gostaria de me incorporar ao pronunciamento de V. Exª pela firmeza de suas convicções
ao tratar de um assunto da mais alta relevância para
a saúde pública brasileira, principalmente quando versa sobre as Santas Casas, que têm uma história de
inestimáveis serviços prestado ao País. V. Exª sabe
muito bem o quanto a Santa Casa do seu Estado ou
os hospitais filantrópicos do meu Estado representaram ao longo da implantação do SUS: a consolidação desse projeto de universalização da saúde. Foi
por intermédio da ação dos hospitais públicos e dos
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hospitais filantrópicos que nós conseguimos hoje ter
um sistema que funciona no papel e aos olhos da lei,
mas com problemas seriíssimos de manutenção e de
sobrevivência. Estes são alguns: a manutenção das
Santas Casas, o custo da tabela SUS e a reciprocidade do Governo. E aí nós temos de remontar ainda
o entulho, no Congresso Nacional, da Emenda nº 29.
Tudo isso faz com que o exemplo do Rio Grande seja
o que se está vivendo na Paraíba. Recebi, na semana
passada, companheiros da Fundação Assistencial da
Paraíba (FAP), que é quase uma Santa Casa na minha cidade Campina Grande, e falei, agora há pouco,
com membros do Hospital Napoleão Laureano. Esses
dois hospitais, que representam o coração do sistema
de tratamento oncológico na Paraíba, estão em regime semifalimentar por força da falta de condições de
sobrevivência. Eu queria me incorporar vivamente ao
pronunciamento e à preocupação de V. Exª. Eu tenho
absoluta convicção de que o Ministro Padilha é um homem de profunda sensibilidade nessa área. Ele vem
tocando, com todas as dificuldades, o Ministério da
Saúde, com sua grandeza e complexidade. E, nessa
área, nós precisamos aqui, no Congresso Nacional,
avançar com o sistema de custeio para que ele possa ter receitas para aplicar em situações como essas
das Santas Casas.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Vital do Rêgo. O senhor mencionou
dois importantes hospitais de sua Campina Grande, lá
na Paraíba. E isso deve apenas ser o reflexo de uma
realidade que nos preocupa enormemente, porque
temos de ajudar, politicamente, a sensibilizar o Governo. Eu concordo com V. Exª quando diz que o Ministro
Alexandre Padilha terá sensibilidade para a correção
dessa tabela.
Além do mais, temos de lembrar também que o
endividamento dos Municípios, intensificado, principalmente no ano passado, com a queda dos repasses do
FPM – Fundo de Participação dos Municípios e dos
chamados Restos a Pagar, aumentou a crise financeira
dessas instituições, uma vez que o Município compra
esses atendimentos ou essas consultas dos hospitais.
Como eles não têm receita, cortaram esse repasse, o
que agravou ainda mais a situação financeira dessas
instituições, as Santas Casas e também os hospitais
filantrópicos.
Muitos Municípios são fonte de renda importante
para a manutenção do sistema de saúde das Santas
Casas e das instituições filantrópicas. Com recursos
reduzidos, muitos pacientes que dependem dos hospitais filantrópicos para atendimentos básicos de saúde
poderão ter limitações nesses serviços de clínica geral, cirurgia geral, pediatria e ginecologia e obstetrícia.
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Aliás, Paulo Brossard, ex-Ministro, aposentado, do
Supremo Tribunal Federal e ex-Ministro da Justiça, do
seu partido, o PMDB, ex-Senador, brilhante aqui nesta
Casa, aborda, num artigo publicado hoje, no jornal Zero
Hora, as causas do endividamento das Santas Casas.
Escreveu o ex-Senador Paulo Brossard que, em
2004, os hospitais públicos respondiam por pouco
mais de 41% das internações pelo SUS, enquanto os
hospitais privados sem fins lucrativos, instituições filantrópicas e Santas Casas respondiam por quase 40%
de tais atendimentos. As entidades privadas com fins
lucrativos ficavam com 18,7%. Em 2011, essas instituições particulares diminuíram sua participação para
10,2% do total das internações. Hoje, as Santas Casas
e os hospitais filantrópicos cobrem 44% das internações, enquanto os hospitais públicos, 45%.
Como bem apontou o ex-Ministro Paulo Brossard, os progressos da Medicina, a partir de metade
do século passado, foram extraordinários. O número
de especialidades profissionais médicas se multiplicou,
mas o instrumental correspondente aos progressos
científicos precisa acompanhá-los e deve envolver
constantes investimentos. Aí é que está o problema.
A previsão dos especialistas é de que o endividamento das Santas Casas poderá passar de R$17
bilhões, neste ano, enquanto a remuneração dos hospitais não passa de 65% das despesas. É, portanto,
uma conta que nunca fecha e que, no médio prazo,
tem impactos catastróficos no atendimento de saúde.
Significa que as chances de sobrevivência dos hospitais beneficentes e das Santas Casas estão, a cada
ano, menores.
É preciso foco da Administração Pública, nessa
questão, para que as atividades de saúde das Santas
Casas não sejam paralisadas. A liberação de recursos
das emendas parlamentares também precisa ocorrer
rapidamente.
No ano passado, o Gabinete Civil da Presidência da República não autorizou o Ministério da Saúde
a abrir o Sistema de Convênios, o Siconv, para o recebimento de propostas de Bancada federal do meu
Estado e dos outros Estados, certamente.
Por isso, mais de R$18,5 milhões da Bancada
gaúcha não puderam chegar à Santa Casa e aos hospitais filantrópicos. Sem cadastro de projeto, não há
como receber recursos. Os hospitais ficam sem condições de oferecer atendimento à demanda cada vez
mais crescente.
O reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde
precisa ser uma prioridade do Ministério. Apresentei
requerimento para que essa questão seja tratada na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Isso já foi aprovado no ano passado, no caso, não só para avaliar
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o impacto da falta de reajuste da tabela do SUS nos
hospitais filantrópicos, mas também, e especialmente,
a situação crítica dos laboratórios de análises clínicas,
que, como os hospitais filantrópicos, estão sem o reajuste da tabela do SUS.
Desde 1994 – vou repetir: 1994 –, os preços dos
serviços de análises clínicas não são reajustados, com
exceção dos procedimentos hormonais. Só esses. Significa dizer que a defasagem na tabela do SUS gera
dificuldades aos hospitais que oferecem atendimento
pelo Sistema Único de Saúde.
Biomédicos, bioquímicos e médicos patologistas pagam para realizar exames com as exigências
impostas ao padrão de qualidade dos serviços. Isso
também é, sob o ponto de vista econômico, um grave
risco de desnacionalização desses serviços, já que,
descapitalizados, atraem grupos multinacionais para
a compra do seu controle.
Lamento que governos e ministros da saúde das
últimas duas décadas não tenham tomado providências
para evitar a persistência dessa defasagem.
Os hospitais que atendem ao SUS, em especial,
os filantrópicos, vivem na penúria e miséria, vilipendiados pelas diárias irrisórias que recebem nas internações
e pelos valores pagos pelos procedimentos e cirurgias.
Também, em relação a isso, as consultas médicas.
Por isso, precisamos avançar. Serão convidados
para participar da audiência pública os presidentes
da Confederação Nacional de Saúde, José Carlos de
Souza Abrahão; da Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas, Irineu Keiserman Grinberg; do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João; da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Paulo Azevedo;
da Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas, José Reinaldo
Nogueira de Oliveira; e também o representante do
Conselho Federal de Biomedicina, Marcelo Abissamra.
A data da reunião ainda será definida.
Espero que o nosso Presidente, que vai assumir
o comando da Comissão de Assuntos Econômicos,
Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro,
amanhã, na instalação dos trabalhos da CAE, ajude
no agendamento dessa audiência pública.
Estou indo para a conclusão, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores.
No dia 18 de fevereiro, o editorial do jornal O
Estado de S. Paulo mostrou como é grave a situação
das contas envolvendo o Sistema Único de Saúde em
nosso País. Trata-se de um problema antigo, de causas
perfeitamente diagnosticadas, que se agrava a cada
dia, mas para o qual as autoridades responsáveis –
em boa parte, por comodismo – não deram e continuam a não dar a atenção que merece. O preço que
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o País terá de pagar, caso os problemas se agravem,
certamente será maior que o custo de uma solução
racional, que ainda é possível adotar, como o reajuste
das tabelas do SUS.
No dia 10 de fevereiro, outro jornal, O Globo, mostrou que, por causa da falta de recursos e do Poder
Público, os hospitais têm adiado cirurgias, enfrentando
ameaças de greve e falta de materiais.
É importante lembrar que as Santas Casas são
essenciais para o bom funcionamento do SUS em muitas comunidades – elas e os hospitais filantrópicos, em
sua maoria. De mais de 2 mil estabelecimentos hospitalares sem fins lucrativos, 56% estão em cidades
com até 30 mil habitantes e são o único hospital em
quase mil cidades.
No caso da Santa Casa do Rio Grande do Sul,
temos áreas de excelência na área médica, como
o transplante de pulmão no Hospital São Francisco,
que integra a Rede da Santa Casa comandado pelo
Dr. José Camargo; e a área da cardiologia, com o Dr.
Fernando Lucchese. Homenageio esses dois médicos
homenageando todos os médicos que atendem na
Santa Casa, os servidores, a direção da Santa Casa,
dizendo aqui que os Senadores, não só os Senadores
do Rio Grande do Sul – Senador Pedro Simon, Senador Paulo Paim e eu – estaremos unidos para ajudar
a convencer o Ministro Alexandre Padilha e o Governo do reajuste das tabelas do SUS e da liberação dos
recursos aprovados no Orçamento.
Portanto, o reajuste imediato da tabela de pagamento do SUS para cerca de cem procedimentos é o
caminho mais acertado para evitar um quadro crítico
da saúde pública brasileira. Acho que a população vai
agradecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senadora Ana Amélia, que centrou seu
discurso no problema da saúde, que é uma preocupação, de fato, de todo o povo brasileiro, principalmente
em relação às Santas Casas.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu peço,
por gentileza, a transcrição nos Anais do artigo do ex-Ministro Paulo Brossard, publicado no Zero Hora no
dia de hoje, Senador Paulo Paim.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ANA AMÉLIA 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/PT –
RS) – Senadora Ana Amélia, V. Exª será atendida na
forma do Regimento.
Passamos a palavra ao Líder Vital do Rêgo, do
PMDB, pelo tempo de 20 minutos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Paulo Paim, valoroso Senador gaúcho,
quero reiterar a solidariedade ao discurso da Senadora
Ana Amélia, agora há pouco, quando fez um alerta à
necessidade de se recomporem tabelas para mitigar o
avassalador endividamento de hospitais que prestam
serviços ao Sistema Único de Saúde no Brasil.
Srªs e Srs. Senadores, no final desta semana, no
primeiro dia de março, o IBGE divulgará os números
oficiais do crescimento do PIB brasileiro em 2012. As
expectativas dos analistas não são muito promissoras,
e a maioria delas gira em torno de um PIB entre 1%
e 2%. A estimativa do Banco Central, por exemplo,
divulgada na quarta-feira passada, 20 de fevereiro, é
de um crescimento em torno de 1,64%. Levando em
consideração que a estimativa do Banco Central tradicionalmente é maior do que a do IBGE, não será surpresa se obtivermos um número que, de fato, talvez,
não chegue a 1,5%.
É claro, Sr. Presidente, que desejávamos um crescimento mais substancial, todos nós esperávamos por
isso, mas não podemos deixar de apontar que, num
quadro internacional de recuperação econômica, em
que toda a poderosa Europa, por exemplo, enfrenta, ainda hoje, um período de recessão, os números
do PIB que IBGE divulgará no primeiro dia de março
apontarão para uma nova fase de recuperação da
nossa economia. Tanto é assim que, ao analisarmos
as estimativas de crescimento em 2013, vemos que
os números já são bem mais promissores. A previsão
dos economistas, dos mais pessimistas, para o crescimento do PIB neste ano é superior a 3%.
São questões econômicas, portanto, Srªs e Srs.
Senadores, que me trazem à tribuna nesta tarde. Certamente, são preocupações que todos nós compartilhamos, engajados na busca de soluções para os problemas econômicos do País, no âmbito das competências
e atribuições do Senado Federal.
É claro que essas preocupações se manifestam
das mais diversas e variadas maneiras. Alguns veem
tudo com cores apocalípticas e pessimistas e se apressam em enxergar equívocos em todas as decisões
adotadas pelo Governo Federal, pela equipe econômica, pelo Banco Central, pelo Poder Público em geral. Outros, a partir de uma postura mais construtiva,
buscam analisar os problemas e as oportunidades de
forma que incluem críticas, sim, análises, sim, mas
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tudo isso com base em uma ótica que não abandona
o otimismo em relação ao futuro do Brasil.
Faço parte desse segundo grupo, Sr. Presidente
Paim. Confio na capacidade do Governo Federal de
lidar com os dilemas atuais da nossa economia e vou
além: defendo que o Senado Federal tem um papel
fundamental nesse contexto, tendo em vista que a
economia não se resume ao câmbio, à taxa Selic ou
ao IPCA, meu Líder, Senador Eduardo Braga. A economia também diz respeito às grandes reformas, aos
grandes projetos de infraestrutura, e, nesses e em outros assuntos do mesmo porte, o Senado tem um papel
primordial. A bem da verdade, acredito que a agenda
macroeconômica do nosso País está sendo atendida
com responsabilidade e com bom senso.
Vejo a presença de V. Exª no plenário e abro um
rápido parêntese no pronunciamento para saudá-lo,
meu Líder Eduardo Braga. Não pude fazê-lo ontem,
em viagem, mas quero associar-me a todos os compatriotas brasileiros e do seu Estado na extraordinária homenagem que V. Exª recebeu nesse último fim
de semana.
Há um tom levemente alarmista no noticiário
diante do que se apresenta como um dilema macroeconômico no País. A inflação está alta e deve ficar pelo
menos um ponto percentual acima do centro da meta,
e isso provocaria um aumento da taxa básica de juros.
O aumento da taxa Selic, por sua vez, resultaria numa
queda do crescimento econômico e, consequentemente, num aumento do PIB tímido e abaixo do esperado.
Acontece que dilemas assim fazem parte do cotidiano das atividades e das autoridades econômicas.
É justamente para equacionar esses problemas de
forma técnica e equilibrada que o Banco Central conta com a autonomia que tem. Como nunca antes visto
na história deste País, há um Banco Central com os
rigores necessários para cumprir a sua autonomia, autonomia, aliás, que é uma conquista do Brasil moderno, que foi reiterada recentemente tanto pelo Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, quanto pela Presidente
Dilma Rousseff.
Vale lembrar ainda que os espaços para manobra são bastante confortáveis por ora. A taxa básica
de juros de 7,25% – é importante que se diga, Srªs
e Srs. Senadores – é a menor da nossa história. As
previsões para o índice oficial da inflação, o IPCA, relativas ao ano de 2013 são de 5,7%, um pouco longe
do centro da meta, que é de 4,5%, mas, ainda assim,
distante do teto, que é de 6,5%. O PIB deve crescer
entre 3% e 4% neste ano, um indício claro de recuperação econômica em comparação com o que tínhamos
crescido em 2010.
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Em suma, na esfera macroeconômica, a situação
requer uma atitude alerta das autoridades, mas estamos
distantes de um contexto alarmista ou emergencial.
Ouço, com atenção, V. Exª, meu querido Líder,
Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador Vital do Rêgo, primeiro, quero agradecer a V.
Exª as palavras em torno da homenagem concedida
não ao Senador Eduardo Braga, mas, sim, ao povo do
Amazonas, principalmente aos caboclos, aos ribeirinhos, aos índios que vivem em torno da floresta, que
vivem da floresta para a floresta. Via de regra, quando
discutimos meio ambiente, estamos sempre tendentes
a olhar para as árvores, para a fauna, para a flora, até
mesmo para os recursos hídricos – água, lagos, rios
– e a esquecer – principalmente aqueles que querem
falar da Amazônia, sem conhecê-la – que, se essas
árvores, essa fauna, essa flora, essa biodiversidade
continuam preservadas, isso ocorre porque existem
guardiões da floresta, que cuidam desse patrimônio
do povo brasileiro, a serviço da Amazônia. Creio que
essa homenagem, portanto, é muito mais para eles do
que para qualquer um de nós. Nós somos apenas instrumentos da vontade de Deus e da interpretação de
políticas públicas que possam fortalecer e melhorar a
qualidade de vida daquele povo. E ainda há muito a ser
feito. Mas agradeço a lembrança de V. Exª. No entanto,
também quero me manifestar em torno da pertinência
do pronunciamento de V. Exª. Se há um desafio para
o Brasil, e tem sido um desafio permanente nos últimos dez anos para o povo brasileiro, para o Governo
brasileiro e para todos os políticos brasileiros, é fazer
com que o Brasil possa crescer com inclusão social
e com distribuição de renda, diminuindo as desigualdades, diminuindo as diferenças e, ao mesmo tempo,
ofertando melhor qualidade de vida para o nosso povo.
O pronunciamento de V. Exª, com relação à preocupação inflacionária no País, digo e repito: é pertinente.
O Brasil viveu momentos gravíssimos com a inflação,
há duas décadas. E só quem perde com a inflação é
a classe trabalhadora. Só quem perde com a inflação
é aquele que depende de salário, porque aqueles que
têm recursos aplicados, que têm poupança, que têm,
portanto, ativos financeiros que acabam sendo remunerados pelas altas taxas de juros, que, via de regra,
são provenientes de um dilema, já que nunca se sabe
quem veio primeiro, se a inflação ou se a taxa de juros
alta... Na realidade, há vários mecanismos que acabam alimentando esse dragão temível da inflação. O
primeiro de todos os compromissos que o governo do
Presidente Lula e que o Governo da Presidenta Dilma assumiram com a Nação brasileira foi a garantia
da estabilidade da moeda. Portanto, o enfrentamento
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da inflação. Creio que esse enfrentamento, neste momento no Brasil, passa por questões muito complexas.
Por quê? Porque não vivemos apenas uma inflação de
demanda. A inflação de demanda é classicamente reprimida ou respondida por um aumento da taxa de juros,
um enxugamento do crédito e da liquidez, fazendo com
que o consumo caia, fazendo uma reversão, portanto,
do crescimento dos preços. A inflação no Brasil não
é uma inflação apenas de curva de demanda. Não é
isso. O Brasil enfrenta um desafio de competitividade
no mundo moderno. Os produtos brasileiros precisam
ser competitivos com aqueles que hoje estão ao nosso
lado ou à nossa frente na economia. Passamos a ser
a sexta economia no mundo. Passamos a ter, portanto, o desafio de competir com produtos similares ao
produto brasileiro com esses países ou com outros
países que, muitas vezes, usam políticas cambiais que
acabam provocando um dumping dos preços daqueles
produtos. Se queremos ser competitivos, vários são os
fatores. Um deles é a infraestrutura. E a infraestrutura
neste País tem sido um dos enfrentamentos da nossa
Presidenta. Nossa Presidenta enfrentou a questão da
taxa de juros, fez com que a taxa de juros buscasse um
novo patamar, enfrentou a questão da tarifa da energia
elétrica, insumo industrial absolutamente indispensável para a competitividade, mas nos resta um enfrentamento que será de médio e de longo prazo, que é o
encurtamento das dificuldades e das desigualdades
na infraestrutura de escoamento da nossa produção,
comparada com os países que hoje competem com
nossa economia. Vejo que a lei de concessão das rodovias e ferrovias se move nessa direção; vejo que as
concessões dos aeroportos se movem nessa direção.
Mais recentemente, a MP dos portos, que está dando
toda essa discussão no Brasil e aqui, nesta Casa. Ela
vem exatamente para fazer frente à necessidade de
termos portos competitivos, para que nós possamos
não encarecer o custo dos nossos produtos, não pressionar os preços para cima, não alimentar a inflação
e, ao mesmo tempo, fazer com que o PIB industrial
possa crescer. Por isso, o pronunciamento de V. Exa é
absolutamente pertinente. Quero compartilhar as preocupações de V. Exa com esta Casa e dizer que essa
lucidez fará com que o consenso na Casa, no Senado,
no Congresso Nacional, o debate salutar com as forças sindicais, com a classe trabalhadora, com a classe
empresarial, com os reguladores do próprio Governo
Federal e dos Estados, dos diversos setores da infraestrutura, farão com que nós possamos preparar um
marco regulatório para a infraestrutura cada vez melhor.
Não tenho dúvida de que estamos avançando na infraestrutura brasileira. É preciso avançar mais rápido, de
forma mais acelerada, para que a infraestrutura ajude
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a combater a pressão inflacionária e faça com que o
Brasil não volte a reaquecer a retomada de uma política monetária para fazer o enfrentamento da inflação.
Não creio que seja esse o caminho necessário neste
momento. Repito: nossa inflação não é uma inflação de
demanda, mas, sim, uma inflação de competitividade
versus países que competem com a nossa indústria.
Parabéns a V. Exa pelo pronunciamento e pela forma
pertinente com que traz o tema.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Eu é que agradeço o aparte de V. Exa, que faz uma
análise crítica, com absoluta propriedade, do tema da
macroeconomia e dos postulados macroeconômicos
do País, Senador Eduardo Braga, com quem tenho a
honra de conviver e de partilhar essas preocupações,
mas que tem uma vasta experiência em gestão pública.
V. Exa divide bem as pressões sobre a inflação,
ora de demanda, ora de competitividade. E, quando
diz que os remédios que são dados para a inflação
de demanda são basicamente uma receita para qualquer país do mundo aplicar – e falo a outra Senadora
padrão em Economia, outra profunda conhecedora, a
Senadora Ana Amélia –, V. Exª consegue fazer do seu
aparte uma análise, dividindo a questão da competitividade, que pressiona a inflação, porque não somos
competitivos como deveríamos ser, um País com a
nossa grandiosidade e com a nossa potencialidade.
O que V. Exª quis dizer – e o disse muito bem – é
que não estávamos preparados para atender à grande demanda de todo o processo revolucionário pelo
qual a economia passou, no governo Lula e, agora,
no Governo Dilma. A ascensão das classes sociais
menos abastadas, menos favorecidas ao consumo,
fez com que o Brasil recebesse essa demanda sem
a necessária competitividade. E, aí, especialmente
desta tribuna, todos nós que somos parceiros deste
Governo precisamos reconhecer o esforço inaudito da
Presidente Dilma, quando forma a base, cria os postulados, avança nos desafios antes intransponíveis neste
Brasil, como, por exemplo, em relação à questão da
infraestrutura. E, agora, V. Exª está no meio de uma
discussão fundamental para o Brasil, que é a questão
da MP dos portos, porta de entrada e de saída de toda
a nossa economia, Senadora Ana Amélia.
Já avançamos na questão das rodovias, avançamos na questão das ferrovias. Então, o Governo da
Presidente Dilma está andando com passos firmes, absolutamente decisivos, na montagem de um arcabouço
legal para que o investidor mundial saiba que aportar
no Brasil significa trazer seu capital com tranquilidade.
Não podemos desprezar, tampouco, os sensíveis avanços, como já falei, na estrutura econômica do
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País, com enfrentamento dos problemas crônicos que
sufocam o nosso potencial de crescimento.
Gargalos como energia e transporte estão tendo e recebendo um tratamento prioritário do Governo
Federal. A renda do brasileiro está crescendo, o nível
educacional está aumentando, a miséria está sendo
combatida com extremo rigor.
Nos últimos anos, assistimos a uma queda constante dos juros reais e a um crescimento constante do
valor real do nosso salário mínimo. Se estamos atravessando um período de alerta, portanto, isso se deve
a certos fatores que ainda precisam ser equacionados.
O Brasil é um País em que a burocracia excessiva e
a altíssima carga tributária sufocam o potencial dos
nossos empreendedores no comércio, na indústria e
nos serviços.
As desigualdades regionais ainda são visíveis.
A União toma para si a parte do leão nos recursos
públicos. Os Estados e Municípios não contam com a
autonomia típica de uma federação de fato, não apenas de direito.
Todos esses e outros temas têm, no Senado Federal, Srªs e Srs. Senadores, um foro privilegiadíssimo.
Diversos projetos que hoje tramitam na Casa afetam
diretamente a estrutura econômica do Brasil.
E eu tenho absoluta certeza: na condução serena, decisiva e corajosa do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, Senador Lindbergh, cuja posse
à frente da Comissão acontecerá na sessão – parece-me – de amanhã.
A condução da política macroeconômica é uma
tarefa eminentemente do Poder Executivo, partilhada com esta Casa, com o Congresso Nacional. Mas
o estabelecimento dessas bases estruturais é tarefa
nossa, do Poder Legislativo, que tem uma participação importantíssima. Não podemos perder de vista o
alcance dessa responsabilidade em relação aos destinos econômicos do País. Não percamos de vista,
tampouco, que podem surgir daqui, de projeto já em
tramitação no Senado ou de novas iniciativas, as soluções de muitos dos nossos problemas estruturais.
Em nossas mãos está também a capacidade e
o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, por
meio de uma série de instrumentos ao nosso dispor.
Façamos um uso inteligente, equilibrado desse enorme
potencial, pois o Poder Legislativo pode, sim, ser uma
fonte importante de aprimoramento para as questões
econômicas do Brasil.
Sr. Presidente, Paulo Paim, são essas as reflexões que trago à tribuna e, por força do pouco tempo
de que disponho – não quero me exceder, há outros
oradores inscritos –, gostaria também de falar um pouco
sobre o marco regulatório na Internet, fazer um apelo
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ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados,
para que destrave as amarras dobre esse assunto de
terreno tão movediço, que é a Internet, sobre o qual
nós precisamos legislar com extrema rapidez.
A Câmara dos Deputados está discutindo essa
matéria há algum tempo. Há um esforço do relator, o
Deputado Alexandre Molon, do Rio de Janeiro, para
que o marco regulatório possa, finalmente, ganhar a
convergência de todos. O Governo encaminhou o projeto, está em discussão na Câmara, e nós, do Senado,
estamos aguardando com extrema preocupação e ansiedade que esse território livre, que é a Internet, mas
em que há direitos e deveres a serem resguardados,
tenha, efetivamente, o respaldo e o arcabouço legal.
Esse é um assunto sobre o qual me reservo o direito de discutir proximamente, mas as reflexões sobre
a economia, no momento em que estamos discutindo
e esperando as informações necessárias sobre o nosso Produto Interno Bruto e os avanços e desafios que
teremos para este ano, fazem com que o Senado ganhe uma responsabilidade e uma importância a mais.
Amanhã, estaremos iniciando os trabalhos na
Comissão de Assuntos Econômicos, e repito a minha certeza quanto à condução do Senador Lindbergh, representando o Partido de V. Exª, o Partido dos
Trabalhadores, à frente daquela Comissão, para que
tenhamos uma agenda aberta e possamos dar uma
contribuição efetiva do Senado Federal na macroeconomia brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Vital do Rêgo, pelo seu
pronunciamento, respondendo àqueles que pregam o
apocalipse num Governo que está dando certo. Claro
que, sempre digo, fizemos muito e há muito por fazer,
mas pregar o apocalipse, acho que não é adequado.
Parabéns a V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador Valdir
Raupp, pela Liderança do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, na última semana, mais precisamente
nos dias 22 e 23, nós realizamos dois seminários na
fronteira do Brasil com a Bolívia. O primeiro na cidade
de Guayaramerín, no país vizinho, o país boliviano; e
o segundo na cidade de Guajará-Mirim, cidades gêmeas do Brasil e da Bolívia. Lá foram tratados diversos
temas de interesse dos dois países.
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Eu falava, na oportunidade, que o Sul da Bolívia,
o Departamento de Santa Cruz, está desenvolvido. Lá
existem muitas plantações de soja, muitas criações de
gado, indústrias, existe o Gasbol, o gás que abastece
grande parte do Brasil. Hoje, 38% do PIB boliviano
depende do gás vendido para o Brasil. Logo, aquela
região está desenvolvida. Não diferentemente, os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também
estão desenvolvidos. Já é diferente naquelas regiões
da Bolívia, onde nós realizamos a reunião, que é o
Departamento do Beni e o Departamento do Pando.
O Beni faz divisa com Rondônia e o Pando faz divisa
com o Estado do Acre.
Então, tanto os departamentos bolivianos quanto os nossos Estados – Rondônia e Acre – ainda não
estão desenvolvidos, porque é mais difícil o desenvolvimento chegar no Norte, tanto lá, nos departamentos
bolivianos, quanto nos Estados brasileiros. É claro que
os nossos Estados já estão um pouco mais desenvolvidos do que os departamentos do país vizinho, a Bolívia.
Então, esse seminário suscitou um acordo, um
tratado que o Brasil realizou com a Bolívia, em 1903;
portanto, há 110 anos. Então, o Brasil tem uma dívida histórica com a Bolívia há 110 anos, que seria a
saída para o Atlântico. Iniciou com a Ferrovia Madeira
Mamoré, que não foi à frente, pois logo depois ela foi
desativada. O fato é que hoje nós não temos ferrovia,
não temos ponte de integração binacional – espero que
vá sair agora, nos próximos meses, a licitação dessa
ponte –, não temos hidrovia, porque existem cachoeiras
que impedem, tanto a Cachoeira Santo Antônio, como
a Cachoeira Jirau, em que já estão sendo construídas
as usinas, mas sem as eclusas, e logo vão ter de ser
construídas as eclusas. Está para sair a terceira usina,
que é a Cachoeira Ribeirão, na Região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Que essa sim, quando for construída – e queremos que seja construída, o seminário na Bolívia e no
Brasil tratou deste assunto – esta já deverá sair com a
eclusa, não justifica, de maneira nenhuma, que essa
terceira usina da Cachoeira Ribeirão possa sair sem
eclusa, assim como a quarta usina da Cachoeira Esperança, Cachuela Esperanza, como falam os bolivianos,
que também tem que ter eclusa, para tornar o Rio Madre de Dios, Madre de Deus, e o Rio Beni navegáveis
até o Madeira, até o Amazonas.
Da mesma forma, as duas usinas que não tiveram ainda as suas eclusas construídas terão assim que
iniciar a construção da usina de Cachoeira Esperança,
que é uma usina binacional, e da Cachoeira Ribeirão,
perdão, a Cachoeira Ribeirão, binacional, a Cachoeira
Esperança, boliviana. A Cachoeira Ribeirão vai gerar
mais de 3 mil megawatts, a Cachoeira Esperança em
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torno de mil megawatts, serão mais 4 mil megawatts
para o Brasil e para a Bolívia e daquela região. Então,
com a construção dessas eclusas, vamos ter navegabilidade em mais de 4 mil quilômetros de hidrovias
entre a Bolívia e o Mato Grosso, Rondônia, quer dizer,
Bolívia e Brasil, baixando o custo do transporte, beneficiando toda aquela região, transformando também regiões ainda improdutivas em regiões produtivas, como
naquela região da Bolívia. Então, esse seminário foi
de muita importância para avançar, foi dado mais um
passo no sentido da integração entre o Brasil e a Bolívia naquela região.
Além das usinas de Cachoeira Esperança, Cachoeira Ribeirão e a ponte binacional, repito, a informação
que temos é de que, nos próximos dois, três meses,
estará saindo a licitação da ponte binacional, uma ponte de mais de R$300 milhões, o Lula tinha prometido
essa ponte, a Dilma reafirmou o compromisso, pediu
ao Ministro Paulo Sérgio Passos para fazer o projeto o
mais rápido possível, que está sendo concluído, para
licitar essa obra. Então, com essa integração, com
a geração de energia, com a integração via fluvial e
também rodoviária, vamos desenvolver aquelas duas
regiões. É mais uma rota para o Pacífico que vai acontecer naquela região.
Além dessas questões, foram tratadas questões
de saúde. O Governo de Rondônia, o Confúcio Moura estará construindo um hospital novo, um hospital
grande em Guajará-Mirim, já está com o contrato feito,
ordem de serviço assinada para a construção desse
hospital que atende tanto o povo de Guayaramerín,
no Mamoré, como também gente do outro lado da
Bolívia, dependendo da especialidade; assim como a
Bolívia vai construir também, anunciaram naquele encontro, um hospital também novo em Guayaramerín.
Então, com dois hospitais, um, em Guajará, e outro,
em Guayaramerín, acho que a saúde daquela região
vai estar bem atendida.
Desse seminário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, participaram os dois embaixadores. Foi o evento
mais importante dos últimos tempos de fronteira naquela região. O Embaixador Marcel, que representa o
Brasil na Bolívia, e o Embaixador Justiniano, Embaixador boliviano aqui no Brasil. Foram dois dias, eu nunca
tinha visto ainda dois embaixadores permanecerem
por dois dias numa região. Eles ficaram por dois dias.
O seminário aconteceu na sexta-feira na Bolívia e no
sábado em Rondônia, em Guajará-Mirim.
De forma que eu fiquei muito feliz, Sr. Presidente, com essa reunião. Estava lá presente a Deputada
Federal Marinha Raupp, secretários do Governo, Secretário de Turismo, Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Social, o Secretário de Hidrovia e Portos
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de Rondônia, o Superintendente do Sebrae, também
levando convênios para aquela região.
Espero que, daqui para frente, as autoridades
brasileiras e bolivianas possam continuar esse trabalho. No que depender de mim e da Deputada Federal Marinha Raupp, vai acontecer a ponte binacional
Brasil-Bolívia, em Guarajá-Mirim a Guayaramerín, vão
acontecer as usinas de Cachoeira Ribeirão e Cachoeira Esperança, porque é uma forma de desenvolver
uma região até então esquecida.
Lá foi criada, no passado, em Guarajá-Mirim, uma
área de livre comércio, que não resultou em muita coisa.
Agora aprovamos aqui os free shops, as lojas francas,
e espero que com isso dê um alento maior ao comércio de Guajará-Mirim, naquela cidade esquecida, uma
cidade de mais de 80 anos esquecida por muito tempo.
Além desses investimentos, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu queria falar também das BRs,
das rodovias de Rondônia. Eu fui, por curiosidade, de
Guayaramerín, quando terminou o seminário na sexta-feira, eu e o embaixador do Brasil, até Riberalta, que
fica mais ou menos uns 100km de Guayaramerín. Uma
BR nova, toda asfaltada, era estrada de chão, com recursos da CAF, cujo Brasil também é signatário desse
banco da CAF, investe também nesse banco, e lá foram
investidos em torno de US$300 milhões na construção
dessa rodovia. Um asfalto de primeiríssima qualidade.
Estavam naquele momento fazendo a sinalização da
rodovia que liga Guayaramerín até Riberalta, no país
vizinho, a Bolívia. Já está contratado de Riberalta até
uma outra cidade próxima de La Paz. Ali é mais uma
rota para o Pacífico.
E fiquei com vergonha porque a estrada que liga
Porto Velho a Guajará-Mirim, sobretudo a BR-425, que
vai do entroncamento da 364, ali da região de Abunã,
até Guajará-Mirim, que dá mais ou menos uns 150km,
180km, está acabada.
A estrada simplesmente acabou. Uma BR federal que não está esburacada não; está um buraco
só. Então, a reclamação de taxistas, de empresas de
ônibus, de transportadoras e da população em geral
é muito grande naquela região, devido ao abandono
da estrada da BR-425.
Quanto à BR-364 – eu já cobrei por diversas vezes –, está acontecendo agora a licitação dos últimos
lotes entre Vilhena e Porto Velho. São mais de 700km
que vão ser totalmente restaurados. Essa sim vai ficar
uma obra de boa qualidade. Depois de muitos transtornos, de muitas mortes, de muitos acidentes, a BR-364
vai ser restaurada, vai ser recuperada. Há quatro lotes.
Um lote vai de Vilhena a Pimenta Bueno; outro vai de
Pimenta Bueno a Ouro Preto; Ouro Preto a Ariquemes;
Ariquemes a Porto Velho; também com as travessias
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urbanas em todas as cidades, melhorando o tráfego
nas vias urbanas.
Mas a BR-425 é de fazer vergonha. É uma pena
que uma BR de um País que é a sexta economia do
mundo esteja nessas condições. Eu já reclamei com o
General Fraxe, já reclamei com o Ministro dos Transportes, já reclamei com o Superintendente, o André,
lá de Porto Velho. A informação que me deram é que
nos próximos dias sairá a licitação para restaurar, também, a BR-425.
Então, eu peço aqui esse empenho do Ministério
dos Transportes, do DNIT nacional para que agilize,
para que reforce esses apelos de recuperação das
nossas BRs federais em Rondônia. No Mato Grosso já
foram recuperadas. Em outros Estados, que eu tenho
andado, as BRs federais também já foram recuperadas. E Rondônia ainda padece dessa má qualidade
das nossas BRs.
Outro ponto de que nós tratamos também são as
hidrovias. Na hidrovia do Madeira, o único trecho navegável é de Porto Velho até Itacoatiara, no Rio Amazonas. E, lá onde há o transbordo da soja que vai do
Mato Grosso, também precisa de dragagem. Eu sei
que há mais de R$100 milhões no PAC para fazer a
dragagem dessa hidrovia, retirar os bancos de areia,
só que não sai do papel. Já faz dois, três anos que
estamos cobrando, cobrando, cobrando, cobrando, e
as coisas não acontecem.
Eu sou da Base do Governo. Tenho defendido
o Governo da Presidente Dilma e do Vice-Presidente
Michel. Defendo também a reedição da chapa para
um futuro mandato em 2014. Mas eu tenho de cobrar.
Eu não posso deixar de cobrar as questões do meu
Estado, da minha região. Cobro questões de todo o
Brasil, mas, sobretudo – como represento o Estado
de Rondônia –, eu tenho que defender as questões
do Estado de Rondônia.
Então eu deixo aqui esse registro, esse apelo,
mais uma vez, esse apelo veemente às autoridades
brasileiras para que resolvam essas questões lá em
Rondônia.
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E, para concluir, quero dizer que nos próximos
dias, ou meses, nós devemos realizar outro encontro
binacional.
Quero enaltecer também a pessoa do Dr. Jorge
Luiz, Presidente do CBIDS, que é o consórcio binacional Brasil-Bolívia, da Vice-Presidente, que é a Vice-Prefeita de Guajará-Mirim, Linda Zeed, do Prefeito de
Guajará-Mirim, o Dulcio, do Prefeito de Nova Mamoré,
o Laerte, do Prefeito de Guayaramerín, Bolívia, o Dr.
Alexander – todas essas pessoas estão empenhadas
– da Senadora Marina, lá do Departamento do Beni,
na Bolívia, de onde alguns deputados cujos nomes eu
não lembro estiveram presentes também, de todas essas pessoas que estão empenhadas em resolver essa
questão da ponte binacional e das usinas de Cachoeira
do Ribeirão e Cachoeira Esperança.
Quero dizer que nos próximos dias ou meses,
talvez um mês ou dois, nós vamos realizar um novo
encontro, com a presença, possivelmente, do Ministro
das Minas e Energia da Bolívia e do Ministro das Minas
e Energia do Brasil. Vou convidar o Vice-Presidente
Michel Temer para ir a esse grande encontro também,
na cidade de Guajará-Mirim, para dar mais um passo
na direção dos empreendimentos de que eu acabei
de falar, que são a ponte binacional e as usinas, uma
binacional e outra em território boliviano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Líder Valdir Raupp, do PMDB, que mais
uma vez reafirma os seus compromissos com o Governo da Presidenta Dilma e com o Vice, que é do PMDB,
e, ao mesmo tempo, lembra de novos investimentos.
Eu aproveitaria, no encerrar da sessão, só para
fazer um apelo, para ver se a gente instala todas as
comissões esta semana, para voltarmos a trabalhar
de forma normal a partir da semana que vem. Vamos
torcer para que, entre terça, quarta e quinta, a gente
instale todas as comissões. Esse é um apelo que eu
faço aos líderes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) –
Não havendo mais ninguém inscrito, eu encerro os trabalhos
do dia de hoje, lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória
n° 581, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 32, de 2012, que dispõe sobre
o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste –
FDCO; altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de
2012, para autorizar a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais
federais, sob a forma de equalização de taxa de
juros nas operações de crédito para investimentos
no âmbito do FDCO; altera as Leis nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, e nº 10.177, de 12 de
janeiro de 2001, que tratam das operações com
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil S.A.; altera a Medida
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001,
e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005,
para estender à Região Centro-Oeste incentivos
fiscais vigentes em benefício das Regiões Norte
e Nordeste; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 581, de 2012).
Parecer sob nº 52, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Delcídio do Amaral (PT/
MS); e Relator Revisor: Deputado Policarpo
(PT/DF), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 32, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 5.11.2012)
Prazo final prorrogado: 28.2.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
n° 582, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 1, de 2013, que altera a Lei
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quan-
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to à contribuição previdenciária de empresas
dos setores industriais e de serviços; permite
depreciação de bens de capital para apuração
do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a
Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, quanto
à abrangência do Regime Especial Tributário
para a Indústria de Defesa; altera a incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização da laranja; reduz o
Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo de transporte de carga; altera as Leis
nºs 12.715, de 17 de setembro de 2012, 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, 10.925, de 23 de
julho de 2004, e 9.718, de 27 de novembro de
1998; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 582, de 2012).
Parecer sob nº 1, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Marcelo Castro (PMDB/PI);
e Relator Revisor: Senador Francisco Dornelles
(PP/RJ), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 1, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 5.11.2012)
Prazo final prorrogado: 28.2.2013
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória
n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor de Operações Oficiais
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos
e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais, para o fim que
especifica (proveniente da Medida Provisória
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 7.2.2013)
Prazo final prorrogado: 22.4.2013
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 44 minutos.)

492

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO 2013

Quarta-feira 27 05797

Ata da 16ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 26 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Jorge Viana, da Srª Angela Portela,
dos Srs. Casildo Maldaner e Waldemir Moka, da Srª Vanessa Grazziotin,
do Sr. Paulo Davim, das Srªs Ana Amélia e Ana Rita e do Sr. Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e
encerra-se às 21 horas e 10 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designou os Senadores Eduardo
Braga, Sérgio Souza, Jader Barbalho, Lobão Filho, Vital
do Rêgo, Eunício Oliveira, Luiz Henrique, Valdir Raupp,
Francisco Dornelles e a Senadora Kátia Abreu, para
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integrarem, como titulares, a Comissão de Assuntos
Econômicos; e os Senadores Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Romero Jucá, Waldemir
Moka, Clésio Andrade, Senadora Ana Amélia e Senadores Ivo Cassol e Benedito de Lira, para integrarem,
como suplentes, a referida Comissão, nos termos do
Ofício n° 36, de 2013, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membros titulares, os Deputados Valmir Assunção e Cláudio Puty,
em substituição aos Deputados Jilmar Tatto e Janete
Rocha Pietá e, como membro suplente, o Deputado
Luiz Alberto, em substituição ao Deputado Valmir Assunção, para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 594, de 2012,
conforme os Ofícios nºs 105 e 106, de 2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 105/GAB-Lid/PT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares, o Deputado Valmir
Assunção (PT/BA) em substituição ao Deputado Jilmar
Tatto (PT/SP), e o Deputado Cláudio Puty (PT/PA) em
substituição a Deputada Janete Pietá (PT/SP) na Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 594/12 que
“Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009,
quanto à autorização para concessão de subvenção
econômica em operações de financiamento destinadas
a aquisição e produção de bens de capital e a inovação
tecnológica; altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de
2007, quanto à concessão de subvenção econômica
em operações destinadas a financiamento a diferentes
setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de 25 de
maio de 2011, quanto à concessão de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários
em Municípios atingidos por desastres naturais; e altera
a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza
a concessão de subvenção econômica às instituições
financeiras oficiais federais nas operações de crédito
para investimentos no âmbito de Desenvolvimento da
Amazônia – FDA e do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste – FDNE”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 106/GAB-Lid/PT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membro suplente o Deputado Luiz
Alberto (PT/BA) em substituição ao Deputado Valmir
Assunção (PT/BA) na Comissão Mista destinada a
analisar a MP nº 594/12 que “Altera a Lei nº 12.096, de
24 de novembro de 2009, quanto à autorização para
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concessão de subvenção econômica em operações
de financiamento destinadas a aquisição e produção
de bens de capital e a inovação tecnológica; altera a
Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações
destinadas a financiamento a diferentes setores da
economia; altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de
2011, quanto à concessão de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários em
Municípios atingidos por desastres naturais; e altera a
Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza
a concessão de subvenção econômica às instituições
financeiras oficiais federais nas operações de crédito
para investimentos no âmbito de Desenvolvimento da
Amazônia – FDA e do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste – FDNE”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membros titulares, o Deputado Paulão, em substituição ao Deputado
José Guimarães, e o Deputado Valmir Assunção, em
substituição à Deputada Janete Rocha Pietá; e como
membros suplentes, o Deputado Márcio Macêdo, em
substituição ao Deputado Beto Faro, e o Deputado
Francisco Chagas, em substituição ao Deputado Valmir
Assunção para integrarem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 605, de 2013,
conforme o Ofício nº 107, de 2013, da Liderança do
PT 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 107/GAB-Lid/PT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares o Deputado Paulão
(PT/AL) em substituição ao Deputado José Guimarães
(PT/CE) e o Deputado Valmir Assunção (PT/BA) em
substituição a Deputada Janete Pietá (PT/SP) e como
membros suplentes o Deputado Márcio Macedo (PT/
SE) em substituição ao Deputado Beto Faro (PT/PA) e
o Deputado Francisco Chagas (PT/SP) em substituição
ao Deputado Valmir Assunção (PT/BA) na Comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 605/13 que “Altera
a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em
que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e
estabelece seus objetivos”, respectivamente.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.

FEVEREIRO 2013

05818 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço a V. Exª me
inscrever para falar pós-Ordem do Dia, pela Liderança
da oposição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A solicitação de V. Exª será atendida.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado, Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Moka, para uma comunicação inadiável.
Inclusive me inscrevo também para uma comunicação
inadiável logo após o Senador Moka.
O Senador Paulo Paim, Senador inscrito, não
se encontra.
A segunda é a Senadora Vanessa Grazziotin,
como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Fizemos uma permuta: eu falo como oradora
inscrita, mas inicia a sessão o Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Por gentileza, Senador Moka, V. Exª com a palavra.
V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco minutos,
mas obviamente temos poucos oradores no plenário,
e, com a palavra, V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Meu caro Presidente da sessão e Vice-Presidente do Senado da República, ilustre representante do Acre e meu amigo, Senador Jorge Viana; Srªs
Senadoras, em especial a Senadora Vanessa; Srs.
Senadores, é com grande satisfação que, em nome
da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a qual eu
tenho a honra de coordenar aqui no Congresso Nacional, venho hoje a esta tribuna – embora a minha
assessoria já tenha tomado o cuidado de deixar em
cada gabinete dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras
um convite para o lançamento da Agenda Legislativa
do Cooperativismo, edição 2013. O evento será realizado hoje, terça-feira, a partir das 20h, e contará,
com certeza, com a presença de ilustres autoridades
do Poder Executivo e lideranças do setor de todos os
Estados. Estarão presentes presidentes das coopera-
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tivas que compõem o sistema OCB, Organização das
Cooperativas no Brasil.
A ideia da Agenda Legislativa é de que essa seja
uma ferramenta para continuar fortalecendo o marco
regulatório desse importante setor. O nosso desejo é
sermos reconhecidos no cenário nacional e internacional como agentes de desenvolvimento econômico
e promoção social, de modo a desenvolver ainda mais
essas que são a melhor alternativa para gerar riquezas
e distribuí-las de forma equânime entre as pessoas.
Na verdade, Sr. Presidente, as cooperativas são
realmente hoje, sobretudo neste momento de crise
econômica por que passa o mundo, uma alternativa
muito, muito importante, e, a cada ano que passa,
aqui no Brasil, estamos, graças a Deus, fortalecendo
esse segmento.
Nós, Senadores e Deputados, temos o compromisso�����������������������������������������������
de inserir o cooperativismo na agenda de deliberações, tanto nas comissões temáticas, como nos
Plenários das duas Casas Legislativas.
Entre as metas prioritárias para este ano, destaco o nosso esforço para avançarmos nas tramitações
do PLP nº 271, de 2005, que define o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, e do PL nº 3.067,
de 2011, que dá às cooperativas de crédito acesso ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador , o chamado FAT.
Nossa intenção, Sr. Presidente, é desenvolver
estratégias inovadoras que marquem a presença do
cooperativismo no Congresso Nacional e ratifiquem
sua importância no desenvolvimento do nosso País.
E é por isso que venho a esta tribuna para reforçar o convite a cada uma das Sras e a cada um dos
Srs. Senadores. A presença de V. Exas abrilhantará,
sem dúvida, o evento e lhe dará uma importância
muito grande.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Nosso desejo é de que hoje nós possamos dar conhecimento dessa agenda legislativa, Sr. Presidente, com
a presença dos Srs. Senadores e das Sras Senadoras.
Evidentemente que, na Câmara dos Deputados,
igual convite está sendo feito.
Trata-se de uma das frentes mais atuantes. Nós
formamos um tripé: as Comissões de Agricultura da
Câmara e do Senado, a Frente Parlamentar da Agricultura e a Frente Parlamentar do Cooperativismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Cumprimento V. Exa, Senador Moka. Sei do
compromisso que V. Exa tem com o cooperativismo,
com o associativismo.
Eu sou um dos que, como convidado, confirmo
presença neste evento, pois entendo ser da maior im-
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portância a definição dessa agenda legislativa do cooperativismo no País. É algo moderno, contemporâneo e
fundamental para quem produz e trabalha neste País.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin,
como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Jorge
Viana; Srs. Senadores; companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, venho com muita alegria a esta
tribuna, no dia de hoje, com o intuito de cumprimentar
e de parabenizar, pela iniciativa exemplar que tomou,
o governo do Estado do Amazonas, que, há poucos
instantes, às 10 horas, horário de Manaus, uma hora
a menos do que a de Brasília, lançou um programa
estratégico para transferência de tecnologia para o
setor primário, que é o programa Pró-Rural, também
chamado de Residência Agrária.
Fico feliz, Senador Moka, de aqui estar exatamente sucedendo V. Exª, que aqui falou da importância do
cooperativismo no Brasil. Muitos pensam, quando falamos em cooperativismo, que ele se dá só no campo,
no setor agropecuário. É óbvio que, nesse segmento,
é muito forte o cooperativismo, mas o cooperativismo
atua em tudo.
Venho, em seguida, falar aqui do setor agropecuário, tamanha a minha alegria! E isso se deve ao fato de
que, aqui, represento o Estado do Amazonas, e o Estado do Amazonas é a maior unidade da Federação do
ponto de vista territorial. Também é a unidade que tem
a maior parte da Floresta Amazônica do Brasil. Somos
um Estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados,
com mais de 90% de nossas áreas preservadas. Mas
é um Estado que tem uma capital onde vivem aproximadamente dois milhões de habitantes, e o interior tem
pouco mais de dois milhões de habitantes, ou seja, é
um Estado que tem quase cinco milhões de habitantes, pessoas simples, pessoas que vivem na grande
metrópole, a cidade de Manaus, e pessoas que vivem
no interior do Estado do Amazonas.
O Estado tem uma grande produção industrial. É
um Estado eminentemente industrial. Até pouco tempo,
dizíamos que 98% da economia do Amazonas eram
gerados a partir da Zona Franca de Manaus, direta
ou indiretamente. E o setor primário é muito pouco
desenvolvido. Portanto, não temos tradição, não têm
os nossos ribeirinhos e os nossos caboclos a tradição
do cultivo correto, do cultivo sustentável. O cultivo, até
então, dava-se – e se dá em grande parte ainda – para
a própria subsistência. Entretanto, é preciso que avancemos, que possamos dar uma contribuição maior para
o País em determinados setores.
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É exatamente esse esforço que o governo do Estado vem fazendo já há algum tempo. Destaco aqui a
administração do hoje Senador e ex-Governador Eduardo Braga, que começou essa mudança de importância
no interior, ao que vem sendo dada continuidade com
muita competência, com muita inovação e com muita
criatividade pelo Governador Omar Aziz.
Então, hoje, pela manhã, foi lançado o programa
Pró-Rural, o que demonstra, por si só, uma preocupação
com as pessoas. O Estado, a administração estadual
poderia bastar-se com a Zona Franca de Manaus, mas
nós temos o entendimento de que a Zona Franca não
é perene e de que a maior floresta tropical do Planeta
encerra em si, guarda em si também a maior riqueza,
que tem de ser aproveitada do ponto de vista sustentável. Esse é o eixo central desse programa lançado hoje.
A iniciativa tem como objetivo principal a transferência de tecnologia para o interior do Estado em
dez áreas de abrangência, com foco principalmente
na juta e na malva. A Região Norte, especialmente o
Estado do Amazonas, nós somos o maior produtor de
juta e de malva do Brasil, e estes são produtos que o
Brasil ainda importa da Índia. Então, nós precisamos
desenvolver tecnologia para produzir, cada vez mais,
a um custo mais acessível, esses produtos.
Além do foco do programa Pró-Rural na juta e na
malva, também haverá foco na pecuária sustentável
– por que não? –, na piscicultura, no manejo madeireiro, na avicultura, na borracha, na fruticultura e na
olericultura. Além dessas áreas de produção, haverá
também apoio para as áreas de organização social e
de comercialização. Serão contratadas em torno 180
pessoas, sendo 10 coordenadores de projetos e 170
técnicos recém-formados, nos ensinos superior e médio, para atuar como agentes de tecnologia no interior.
Os técnicos devem iniciar o trabalho de campo
já em abril deste ano. O programa é lançado hoje, e,
em abril, eles já estarão em campo. Serão aproximadamente 200 profissionais capacitados a levar tecnologia
e acompanhamento aos nossos produtores, sejam os
pequenos e os médios, sejam os grandes agricultores.
O Pró-Rural vai ser coordenado pela Secretaria de Produção Rural. Aqui, abro um parêntese para
cumprimentar o Secretário Eron Bezerra, professor da
Universidade Federal do Amazonas, engenheiro agrônomo, alguém que milita na área política, mas principalmente nessa área de desenvolvimento sustentável.
Sem dúvida, seu trabalho e sua dedicação permitiram
que, hoje, ele e o Governador Omar Aziz, juntos, lançassem o Pró-Rural, que conta com a participação, a
parceria, o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa,
ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado do Amazonas.
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Os técnicos contratados vão receber um pacote
tecnológico desenvolvido em centros de pesquisas,
como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa),
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), para
tornar essas tecnologias acessíveis aos produtores rurais do interior do Amazonas. Um importante diferencial
é que essas tecnologias, além de serem acessíveis,
não poderão gerar impactos ambientais.
Precisamos mostrar que é possível, sim, defender o meio ambiente e, ao mesmo tempo, produzir.
Isso se faz na prática, não com discurso. Na prática é
que se faz isso.
Todos os 62 Municípios do Estado do Amazonas
serão beneficiados tanto na geração de emprego e de
renda, quanto na questão da absorção de tecnologias
novas que ainda não estão disponíveis aos produtores.
Será feita a difusão tecnológica, transferindo a
tecnologia e melhorando a vida de homens e mulheres do campo. Por consequência, a iniciativa também
pretende gerar um aumento significativo na produção
de alimentos e cadeias não alimentares.
Sem dúvida, trata-se de uma iniciativa que vai
incrementar ainda mais a política agrícola do meu Estado. O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas, de
que eu dizia há pouco, por exemplo, cresceu 10% no
ano de 2010, impulsionado principalmente pelo crescimento do setor da Indústria de Transformação e do
setor primário.
Hoje, o setor agropecuário, Senador Moka, ampliou sua participação no PIB e já chega a 6%. Isso
parece pouco para quem me ouve, mas o Estado do
Amazonas conviveu, por décadas e décadas, com o
índice histórico de 2%. Agora, já atingimos, num curto
espaço de tempo, 6%, e temos a certeza de que vamos
ampliar. Dei o exemplo aqui da juta e da malva, mas
eu poderia falar da borracha, poderia falar do cupuaçu,
poderia falar do dendê. Posso falar aqui do açaí, do
tucumã, enfim, da produção local, que ganha a preferência do mundo, não apenas o gosto dos brasileiros.
O açaí está no Brasil inteiro, mas está no mundo também. Posso falar da castanha, sem falar de produtos
não alimentares também, como a borracha, a madeira.
Para que esse programa fosse lançado hoje, Sr.
Presidente, e para que o Estado alcançasse o índice
de crescimento e de desenvolvimento que vem alcançando, contribuíram decisivamente as atividades no
setor agropecuário dos Municípios de Manaus, principalmente, de Parintins, de Itacoatiara, de Manacapuru,
de Presidente Figueiredo, de Manicoré e de Humaitá.
Falei aqui de tanta coisa! Falei da juta, da malva, da borracha, do açaí, mas não falei do pescado. O
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Estado do Amazonas, de todos os Estados do Brasil,
talvez, seja o que tem a maior vocação para o desenvolvimento do pescado – aliás, acho que já somos o
segundo, depois do seu Estado, o Mato Grosso do Sul.
O Mato Grosso, na verdade, é o primeiro, e, depois,
vem o Estado do Amazonas como o segundo maior
produtor de pescado do Brasil.���������������������
E nós só estamos começando. O que nós queremos ver é o pescado na
mesa das escolas, das crianças. Imagine o Brasil, um
País como o nosso, não ter a obrigatoriedade de fazer
com que o pescado esteja na merenda escolar! É um
produto barato, um produto de fácil produção e de riqueza proteica para o desenvolvimento das crianças.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – É algo fenomenal! O Estado vem avançando
muito nesse segmento também.
Então, por isso, Sr. Presidente, digo que esse tipo
de investimento é oportuno e cumpre um dos objetivos
do modelo Zona Franca de Manaus, que é o desenvolvimento do setor primário, com base em políticas de
desenvolvimento sustentável, ou seja, sem agressão
ao meio ambiente. Não é à toa que destacamos, com
frequência, nesta Casa, eu e toda a nossa Bancada,
o modelo Zona Franca como um dos maiores exemplos da política exitosa de combate às desigualdades
regionais.
Entretanto, o programa Residência Agrária, que
é o primeiro no Brasil, abrange estudantes formados
em Agronomia, Senador Jorge Viana, estudantes que
vão para o interior do Estado trabalhar como residentes
da sua própria instituição de ensino, como a Universidade Federal e outras instituições. Então, esse programa Residência Agrária coloca o Amazonas ainda
mais forte no cenário nacional em termos de políticas
públicas voltadas para a sustentabilidade.
Portanto, quero concluir este meu pronunciamento, nestes dois minutos que me restam, cumprimentando, mais uma vez, o Governador Omar Aziz
e o Secretário Eron Bezerra por essa iniciativa bela.
Quero dizer que nós do Amazonas temos plena
consciência de que a Zona Franca de Manaus só existe,
Senador, por conta do apoio que nós temos do Brasil.
Zona Franca é um modelo federal, é um modelo baseado numa legislação federal. Se nós não obtivéssemos
o apoio de todos os Estados – São Paulo, Mato Grosso
do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os Estados
do Nordeste brasileiro –, a Zona Franca não existiria.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Há uma consciência profunda por parte da
Presidenta Dilma sobre a importância da Zona Franca
e um apoio inequívoco do Parlamento brasileiro.
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Então, a nós, Parlamentares do Amazonas, cabe
dizer o seguinte: a Zona Franca está aqui, e nós vamos utilizar os recursos desse modelo importante para
desenvolver, de forma sustentável, novas tecnologias,
que passam também pelo desenvolvimento do interior.
Chega ao plenário o Senador Eduardo Braga.
Eu já registrei desta tribuna, Senador, um importante
programa, lançado hoje no Amazonas, que é o Pró-Rural, Residência Agrária. Tudo começou quando V.
Exª estava à frente do governo, tendo sido dada continuidade pelo Governador Omar.
Muito obrigada, Senador Moka, não só pelo tempo a mais que me concede.
Agradeço aos Senadores pelo apoio que, frequentemente, têm dado ao Amazonas, ao desenvolvimento
– eu não diria só da manutenção, mas do desenvolvimento – e crescimento da Zona Franca de Manaus.
Tenha a certeza o Brasil inteiro de que o Amazonas será capaz de fazer com que sua riqueza seja
utilizada e desenvolvida de forma sustentável, de tal
forma a dar frutos importantes não só aos amazonenses, aos amazônidas, mas a todo o nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin.
Para fazer uma comunicação inadiável, tem a palavra o nosso 1º Vice-Presidente, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Senador Moka; colegas Senadores e Senadoras, estou em uma missão de 1º Vice-Presidente
do Senado e já volto a presidir esta sessão. Eu me
inscrevi para uma comunicação inadiável para dar
conta de um encontro que tivemos ontem em Rio
Branco com a presença de lideranças do Partido dos
Trabalhadores, de partidos aliados, como também do
Governador Tião Viana, do Prefeito Marcus Alexandre,
do ex-Prefeito Raimundo Angelim e de lideranças de
nosso povo, lideranças históricas do Partido dos Trabalhadores que estiveram no Casarão, um ponto de
referência da cultura acriana, da história das lutas democráticas, especialmente de Rio Branco.
O Casarão foi restaurado pelo Governador Binho e hoje faz parte, definitivamente, do patrimônio
cultural de Rio Branco. Tivemos esse evento em Rio
Branco quando celebramos os 33 anos do Partido dos
Trabalhadores, a partir de uma iniciativa do Líder da
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Assembleia, Deputado Pereira, e do Presidente do PT,
Léo Brito (Léo do PT). Com a ajuda do meu gabinete
em Rio Branco e com o apoio do gabinete aqui em
Brasília, nós conseguimos promover o encontro com
um grande número de colegas que me ajudaram na
Prefeitura de Rio Branco.
Ontem, vimos várias fotografias do Senador Suplicy, que está aqui no plenário, e que fazem parte
dessa história bonita do Partido dos Trabalhadores e
de nossa luta no Acre e em Rio Branco. O Senador
Suplicy foi dezenas de vezes ao Acre, como o Presidente Lula, nos momentos mais difíceis e também para
celebrar boas conquistas.
Ontem, Senador Suplicy, comemoramos o fato
de há 10 anos termos assumido a Prefeitura de Rio
Branco. Eu fui esse prefeito com uma equipe, um time,
um grupo de pessoas dedicadas e honestas e competentes. Nós criamos uma espécie de escola de Governo. E, com o aval da população de Rio Branco, nós
conseguimos fazer de Rio Branco, a capital do Acre,
uma das cidades que caminham para ser uma cidade
sustentável na Amazônia brasileira.
As mudanças em Rio Branco foram extraordinárias, a autoestima da população é algo muito vivo,
presente. A infraestrutura urbana sofre mudança permanente graças a uma intervenção que começou com
o nosso trabalho na prefeitura – tínhamos um slogan
de Vida Nova na Cidade. Depois, quando saí da prefeitura, assumimos o Governo e levamos adiante com
mais intensidade um cuidado com Rio Branco e com
as demais cidades do Estado do Acre.
Hoje, graças ao trabalho que também fizemos
no governo – e aqui não uso da falsa modéstia para
falar isso, porque não foi um trabalho que eu fiz, foi um
trabalho que nós fizemos, com uma equipe dedicada,
com o envolvimento da sociedade; depois, com o Governador Binho, e, agora, o projeto sendo conduzido
pelo Governado Tião Viana –, o fato é que todos os
Municípios do Acre, todas as cidades do Acre, viveram transformações importantes nesses últimos anos.
Acho, nesse período em que a política, os políticos e os partidos são tão questionados, que é muito
importante celebrar uma trajetória de sucesso como
a que estamos tendo no Acre.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É óbvio que os desafios do Acre, das cidades, ainda são
enormes, como ainda são os do Brasil, mas é fato que
mesmo os opositores reconhecem as grandes e boas
mudanças que promovemos.
Eu venho à tribuna, Srª Presidente, para agradecer a todos os que nos ajudaram na construção desse
projeto exitoso, vitorioso, de valorização do Acre, um
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Estado que tem uma história tão bonita, um povo trabalhador, mas que vivia nas páginas policiais da imprensa. Agora não. Agora, se quiserem falar de referência,
de indicadores sociais, econômicos, de mudanças que
bons governos e prefeituras podem fazer, o Acre tem
de estar nesse debate.
Essa é uma construção coletiva que virou referência de gestão. Eu fui o primeiro prefeito de capital
do PT na Amazônia e também um dos primeiros do
PT a governar um Estado neste País.
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª tem o tempo necessário para
concluir, Senador, Jorge.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Tenho
muito orgulho de ter dedicado... Eu, sempre que falo
com minhas filhas – tenho duas filhas –, falo que sacrifiquei, inclusive, o tempo de dedicação à família para
me dedicar à família de todos, mas acho que não foi
errado, porque as famílias do Acre hoje vivem melhor.
O Acre é um Estado que nos orgulha muito.
Eu queria aqui cumprimentar e agradecer o Governador Tião Viana, pelas palavras de ontem; o Prefeito Marcus Alexandre, uma nova liderança; agradecer a direção do PT municipal, com o André Kamai; e
estadual, com o Léo; e a todos os demais membros
pela maneira carinhosa, atenciosa, porque também
nós só fizemos essas mudanças no Acre, nós só conseguimos realizar parte do sonho que temos de uma
sociedade mais justa, combatendo e desmontando o
crime organizado...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...fazendo da educação a maior prioridade, como sempre
liderados pelo Governador Binho, trabalhando a atividade econômica, a geração de emprego, cuidando das
cidades e do nosso povo, graças a um instrumento da
democracia, que é o Partido dos Trabalhadores.
Então, eu estou aqui para celebrar e fazer o registro das comemorações dos 33 anos, que foram feitas, no Acre, ainda ontem de manhã, celebrando os
20 anos da nossa chegada à Prefeitura de Rio Branco,
que segue, depois do Angelim, que ficou 8 anos, com o
Marcus Alexandre. Então, no Acre, nesses 33 anos da
história do Partido dos Trabalhadores, por pelo menos
16 anos, nós estivemos conduzindo, graças a esse Partido, os destinos do povo de Rio Branco e do Estado.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Mais uma vez, cumprimento a direção do PT do
Acre pela festa.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr.
Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª,
Senador Jorge Viana, pedindo-lhe desculpas por não
ter prorrogado o seu tempo antes.
Antes de passar a direção dos trabalhos a V. Exª
– devolver, na realidade –, eu convido o Senador Alvaro
Dias, que é o próximo Senador inscrito.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Alvaro Dias, V. Exª dispõe do tempo
regimental de dez minutos. Obviamente, como temos
uma sessão bem tranquila, se for necessária alguma
prorrogação, vamos providenciar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, o Senador boliviano Roger Molina integra a Bancada da Convergência Nacional, opositora
do governo Evo Morales, e vai completar nove meses
exilado na Embaixada brasileira, em La Paz.
Ele vive confinado num espaço improvisado de
20 metros quadrados na nossa Embaixada, enquanto
aguarda as negociações entre La Paz e Brasília, que
envolvem a concessão do salvo-conduto para deixar
o país.
O referido Parlamentar baseou seu pedido de
asilo em perseguição política e ameaças sofridas no
governo Morales. Tudo começou quando, em 2011,
ele entregou pessoalmente ao Presidente Evo Morales farta documentação recebida pela sua bancada,
que vinculava altos funcionários do governo boliviano
ao narcotráfico.
A Embaixada, em nome do Governo brasileiro,
concedeu asilo ao Senador Roger Molina por “razões
humanitárias”, dentro das tradições diplomáticas da
região. Foi um gesto corajoso do nosso Embaixador
na Bolívia, Marcel Biato, que sofre pesadas pressões
do governo Morales pelo asilo concedido.
Reproduzo algumas relevantes observações do
Embaixador brasileiro aposentado Brian Michael, que foi
o nosso representante naquele país nos idos de 1971.
Ele recorda que a concessão de asilo é um “velhíssimo
instrumento”, que desfruta de muita força moral, principalmente na América Latina, e cujo objetivo sempre
foi proteger a vida do indivíduo que pede ajuda, além
de retirá-lo de uma zona de perigo. O Embaixador re-
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cordou que, à época, um militante de esquerda pediu
asilo, que foi concedido em questão de dias, mesmo
que isso não tenha agradado o regime boliviano. Ele
lembra que até mesmo um embaixador tem autonomia
para conceder asilo, caso ele julgue necessário, sem,
necessariamente, precisar da autorização do governo.
O referido Diplomata destaca que o “recurso” utilizado em muitos casos, a justificativa de responder a
crimes comuns, “não pega”. “É um recurso muito vago.
A coisa mais fácil é conseguir uma ação na Justiça para
impedir que, futuramente, um perseguido político tente
deixar o país”. A propósito, esse é o recurso utilizado
por Evo Morales, e que o Senador boliviano rechaça
com veemência.
A concessão do salvo-conduto pode ser obtida
via organismos internacionais. Contudo, mesmo que
a ONU ou a Organização dos Estados Americanos
emitam um documento nesse sentido, isso não obriga
que o Estado nacional acate a passagem do asilado
pelo seu território.
Não podemos nos esquecer de que Evo Morales,
em passado recente, determinou a invasão de tropas
do exército às instalações da Petrobras, na esteira da
nacionalização da exploração do gás e do petróleo
naquele país.
O Governo brasileiro possui instrumentos e relações bilaterais privilegiadas para pressionar legitimamente o governo Morales a conceder o salvo-conduto
e permitir a saída da Bolívia do senador oposicionista
Roger Pinto Molina.
Fazemos este pronunciamento, Sr. Presidente,
exatamente em razão da situação de constrangimento
absoluto em que vive o Senador na Bolívia, confinado
num espaço improvisado de 20 metros quadrados na
nossa Embaixada, em La Paz, enquanto não se resolve esse impasse diplomático com o Brasil.
Formulamos o apelo ao Ministro de Relações
Exteriores, Patriota, para que envide todos os esforços. É uma questão de razão humanitária. É um parlamentar boliviano. Eu creio que cabe, sim, um esforço
maior da nossa diplomacia, para que esse impasse
seja solucionado.
O Governo brasileiro, repito, possui instrumentos,
relações bilaterais privilegiadas, que autorizam essa
pressão legítima a fim de se conceder o salvo-conduto
e permitir a saída da Bolívia do Senador Roger Pinto
Molina.
É este o nosso pronuncimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu gostaria de cumprimentar V. Exª, Senador
Alvaro Dias. Como V. Exª sabe, eu represento o Estado
do Acre no Senado Federal, junto com meus colegas.
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Essa é uma situação de absoluta gravidade. Eu já
recebi o Embaixador do Brasil na Bolívia. Ele solicita o
empenho de todos para que se encontre uma solução
para essa situação que envolve um senador da República da Bolívia que está em condições precárias dentro
da nossa Embaixada, esperando um salvo-conduto.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, porque é fundamental
que haja uma mediação nessa matéria. O Brasil já está
acolhendo o Senador, mas é necessário que se faça a
conclusão desse processo de mediação. E não tenho
dúvida de que o Ministro Patriota pode, sim, fazer uma
boa mediação com as autoridades bolivianas, para que
essa situação chegue ao fim.
Cumprimento V. Exª mais uma vez.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Certamente, o pronunciamento de V. Exª tem a autoridade
de quem conhece mais de perto, já que V. Exª representa o Acre, um Estado vizinho da Bolívia, e está mais
próximo desse problema.
Eu faço questão de reiterar os cumprimentos ao
Embaixador do Brasil na Bolívia, o Sr. Marcel Biato,
que tem sofrido pressões do governo boliviano e tem
se mantido com a autoridade diplomática a ele conferida, com altivez, procurando preservar, sobretudo, a
vida desse Senador da Bolívia.
Eu concedo ao Senador Suplicy o aparte, Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Acredito, Senador Alvaro Dias, que, tendo em conta o bom
relacionamento que antes o Presidente Lula e hoje a
Presidenta Dilma Rousseff têm com o Presidente Evo
Morales, avalio que, conforme o próprio Senador Jorge
Viana, nosso Vice-Presidente e ex-Governador do Acre,
observou, acho que é muito importante que possa a
autoridade brasileira e o Ministro Antonio Patriota levar
em consideração essa boa relação que temos com o
governo da Bolívia e mediar esforços para superar o
problema detectado por V. Exª em seu pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Suplicy, especialmente porque a
causa desse impasse é a gravidade da denúncia formulada pelo Senador e pelo seu partido, que apresentou o
vínculo de altos funcionários do governo boliviano com
o narcotráfico, e o nosso País sofre as consequências
do narcotráfico. Por essa razão, nós entendemos ser de
urgência uma manifestação mais veemente do Governo brasileiro para obter esse salvo-conduto favorável
ao Senador boliviano Roger Pinto Molina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Mais uma vez, cumprimento V. Exª, Senador Alvaro
Dias, e convido para fazer uso da palavra o Senador
Eduardo Suplicy.
Senador Suplicy, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente Jorge Viana, venho à tribuna desta Casa
para fazer algumas reflexões a respeito dos dez anos do
Partido dos Trabalhadores no Governo de nosso País.
Há muito que comemorar nesse período. O PT
promoveu grandes avanços na melhoria da condição
de vida da população brasileira e na condução da política econômica.
Na última quarta-feira, dia 20 de fevereiro, no
plenário desta Casa, travou-se um qualificado debate
acerca das perspectivas e dos impasses da sociedade
brasileira e da economia de nosso País.
Apresento algumas reflexões sobre esse tema.
Nos últimos dez anos, na gestão da Presidenta
Dilma e do Presidente Lula, implantou-se, em verdade, um novo modelo de desenvolvimento econômico
e social, pautado pelo crescimento do Produto Interno
Bruto, com estabilidade de preços e combate à fome e
à desigualdade social. É bem verdade que muito daquilo que se desenvolveu havia se iniciado no governo
anterior, do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Alguns indicadores sociais e econômicos apontam
o êxito dessa nova arquitetura da política econômica
e social. Entre os vários indicadores, podemos listar
a redução significativa das taxas de juros, os aumentos reais no salário mínimo, a elevação das reservas
internacionais, o aumento significativo do número de
matrículas no ensino superior e a redução persistente
da taxa de desemprego.
Desejo enfatizar, sobretudo, a exitosa política
de combate à extrema pobreza desse período e a
ampliação do bem-estar social e econômico que foi
aprimorada pelo Presidente Lula e intensificada pela
Presidenta Dilma.
Segundo artigo da Ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Tereza Campello, e do Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica, Marcelo
Côrtes Neri, publicado ontem, dia 25 de fevereiro, na
Folha de S.Paulo – abre aspas –:
A última década testemunhou queda inédita
na desigualdade de renda brasileira, que atingiu o menor nível da série histórica, iniciada
em 1960.
Nesse ínterim, houve conquistas em várias dimensões do desenvolvimento humano, como
queda de 47% da mortalidade infantil, três
anos mais de expectativa de vida, aceleração

519

Fevereiro de 2013

da escolaridade com ganhos de qualidade a
partir de 2005, geração de duas vezes mais
empregos formais a partir de 2004. A pobreza caiu 58% de 2003 a 2011, velocidade três
vezes superior àquela prevista no primeiro e
principal objetivo do desenvolvimento do milênio da ONU.
Fecha aspas. Em outras palavras, junto com outros instrumentos de política econômica, o Bolsa Família e o Brasil sem Miséria contribuíram muito para a
erradicação da extrema pobreza e para a diminuição
da pobreza e do nível de desigualdade no Brasil.
Apesar do sucesso inquestionável das políticas de
combate à fome e de erradicação da extrema pobreza,
o Brasil é ainda um país muito desigual. O coeficiente
Gini dos rendimentos – indicador que mede o grau de
concentração de renda –, que havia atingido 0,599 em
1995 e 0,601 em 1996, quando estávamos entre os
três países mais desiguais do mundo, diminuiu gradualmente, a cada ano, chegando a 0,594 em 2001, 0,587
em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566 em
2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009
– notem que, a cada ano, sempre diminuindo, passo
a passo –, 0,526 em 2010 e 0,519 em 2012. Ou seja,
uma queda gradual e constante. �����������������������
Mas, infelizmente, ainda, segundo o Censo do IBGE de 2010, enquanto os
10% mais pobres vivem com 1,1% da renda nacional,
os 10% mais ricos vivem com mais de 44,5%.
No entanto, é importante destacar hoje o anúncio pela Presidenta Dilma, na última terça-feira, 19 de
fevereiro, da extensão da complementação de renda
do Programa Bolsa Família, com o objetivo de alcançar os últimos 2,5 milhões de beneficiários do programa que ainda permaneciam em situação de extrema
pobreza. Assim, o Governo Federal atinge uma marca histórica: a retirada de 22 milhões de brasileiros
da extrema pobreza, do ponto de vista da renda, nos
últimos dois anos.
Com a medida, não existirá mais, no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal,
sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome, qualquer família com renda mensal inferior a R$70 por pessoa. Pode ser um
valor ainda modesto, que corresponde a US$1,25 de
real por dia por pessoa, mas é o valor adotado como
referência no Plano Brasil Sem Miséria e representa o
primeiro passo para que essas famílias possam superar a situação de extrema pobreza que envolve outras
variáveis além da renda. A complementação de renda
para esses 2,5 milhões de beneficiários do Programa
terá investimento de R$773 milhões em 2013. E a melhor notícia é que pagamento se inicia agora em março.

520

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Segundo o discurso da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, no
evento mencionado, ocorrido na semana passada no
Palácio do Planalto, quando a Presidenta Dilma lançou
a extensão da complementação da renda do Programa
Bolsa Família, o benefício complementar é um primeiro
passo para a superação da miséria. Abre aspas para
a Ministra Tereza Campello: “É só um começo, não
vamos nos limitar à miséria monetária. Está em curso
a verdadeira reforma: colocar o Estado a serviço de
quem mais precisa”. Fecha aspas.
Apesar de todos esses avanços, permanece o
desafio de identificarmos e incluirmos no Cadastro
Único todas as pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil e ainda são invisíveis ao Poder Público.
Para isso, é fundamental o reforço da estratégia
de Busca Ativa, com o apoio dos Estados e Municípios e com o apoio de todas as entidades, sejam as
sindicais, as empresariais ou da sociedade civil, para
que cada um de nós, cidadãos em geral, possamos
identificar qualquer família, onde quer que esteja no
Brasil, cuja renda familiar per capita não atinja pelo
menos R$140, e informá-la de que tem o direito de se
inscrever na sede do Poder Público municipal, na correspondente secretaria do desenvolvimento social,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
no Programa Bolsa Família.
Desde o início do Brasil Sem Miséria, em junho
de 2011, 791 mil famílias com esse perfil foram localizadas, cadastradas e incluídas no Programa Bolsa
Família. Estima-se que ainda haja outras 700 mil fora
do cadastro.
Por meio do Cadastro Único, o Poder Público
conhece quem são os brasileiros mais pobres, onde
vivem, quais as características de seus domicílios,
sua idade, escolaridade, etc. Assim, pode incorporar essas famílias em programas de transferência
de renda e também matricular seus integrantes em
cursos profissionalizantes, oferecer-lhes serviços de
assistência técnica e extensão rural, dar-lhes acesso
a água ou a tarifas reduzidas de energia elétrica, por
exemplo. A Tarifa Social de Energia Elétrica, o Minha
Casa, Minha Vida...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... e o Bolsa Verde são alguns exemplos de ações que
utilizam o Cadastro Único como referência para a seleção de beneficiários.
Nesses dez anos, temos muito que comemorar. O
Brasil caminha a passos largos na direção de criarmos
uma nação mais justa, plural e civilizada.
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Com esse objetivo, o Congresso Nacional, por
consenso de todos os partidos, aprovou proposição que
deu origem à Lei nº 10.835, de 2004, que instituirá, por
etapas, a critério do Poder Executivo, uma renda básica de cidadania, a começar pelos mais necessitados,
como o faz o Programa Bolsa Família, que já beneficia
cerca de 13,8 milhões de famílias, correspondendo a
mais de 50 milhões de brasileiros.
Um dia, portanto, o direito à Renda Básica de
Cidadania será igual para todos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... os brasileiros (Fora do microfone.), como um direito
incondicional de todos participarmos, pelo menos um
pouco, da riqueza comum de nossa Nação.
Muito obrigado, Senador Jorge Viana. Eis aqui
um relato do avanço tão significativo que tem ocorrido
nesses últimos dez anos, no propósito maior da Presidenta Dilma de extinguir a pobreza extrema, a fome
em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Suplicy.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Antonio Carlos Valadares, como orador inscrito. Em
seguida, Senador Ivo Cassol.
Grande sergipano! Com prazer, ouvimos o Senador Antonio Carlos Valadares.
V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minutos, mas, obviamente, estamos aqui para colaborar
para que V. Exª possa concluir o pronunciamento que
hoje deseja fazer.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Jorge Viana, antes de iniciar o
meu pronunciamento, eu gostaria de me congratular
com V. Exª, com o Governador Tião Viana e com o
povo do Acre por V. Exª ter completado dez anos, não
é? Quantos anos na prefeitura?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – São 16 anos de uma gestão primorosa do
Partido dos Trabalhadores que foi iniciada por V. Exª! V.
Exª fez escola, fez uma gestão realmente avançada,
revolucionária para a época. V. Exª ainda é bastante
novo, mas deu lições a todo o Brasil de como se deve
governar: com modernidade, com eficiência, com economia e, acima de tudo, pensando no futuro. O Estado do Acre deve muito a V. Exª e a história haverá de
registrar os grandes benefícios, não só do ponto de
vista econômico, social, como também das mudanças
políticas empreendidas naquele Estado.
Parabéns a V. Exª!
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E O PSB de V. Exª sempre esteve presente em
todo esse processo de mudança, de transformação, é
coautor; lá é um trabalho conjunto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª e concordo: o PSB
também está de parabéns.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em meio
ao noticiário e às especulações sobre a renúncia do
Papa Bento XVI, teve início, no último dia 13, uma das
mais tradicionais – e louváveis – iniciativas da Igreja
Católica no campo de suas relações com a sociedade:
a Campanha da Fraternidade.
A deste ano traz como tema “Fraternidade e Juventude”, extremamente oportuno num país cujos desequilíbrios econômicos, morais e sociais afetam, mais
que a qualquer outro segmento, o jovem. É ele a vítima maior do desconforto e do desconcerto do mundo.
No Brasil, entre os 50 mil que morrem anualmente por assassinato (os dados são do Ministério da
Justiça), a maioria absoluta é de jovens entre 16 e 25
anos – uma tragédia que está a reclamar ação mais
efetiva da sociedade e do Estado.
Não há dúvida de que esses números indicam a
imensa carência de educação e perspectivas de nossa
juventude. Em meio à perplexidade de quem apenas
se inicia na longa jornada da vida, a falta de horizontes
profissionais, materiais e espirituais acaba levando boa
parte à perversão, às drogas e a um desfecho breve e
trágico da existência. Mais que de meios econômicos,
a juventude carece de valores, de perspectivas, que
não só a orientem, mas também lhe façam encontrar o
sentido da vida. “Nem só de pão vive o homem”, diz o
Evangelho de Jesus Cristo. É preciso cuidar também do
pão do espírito. A carência de espiritualidade é a mais
grave de todas, porque afeta verticalmente jovens de
todas as condições sociais. Nesse sentido, mesmo os
agnósticos admitem o papel fecundo e essencial das
religiões, particularmente as cristãs, sob cuja égide
nosso País se formou e se estruturou.
A Campanha da Fraternidade deste ano reveste-se de sentido especial: celebra os 50 anos dessa
iniciativa e soma-se a outro empreendimento da Igreja Romana de proporções gigantescas, a se realizar
entre 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro: a Jornada
Mundial da Juventude.
Trata-se de evento que mobiliza milhares e milhares de jovens no mundo inteiro. Para o encontro deste
ano, prevê-se a participação de 2 milhões de pessoas,
o dobro do que se cogita para a Copa do Mundo de
2014. E ainda, o Brasil terá o privilégio de ser, talvez,
palco da primeira viagem do novo Papa, a ser escolhido
nas próximas semanas, o que dará a esse encontro da
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juventude um caráter todo especial. “Será um encontro
com dois Papas [nas palavras do Arcebispo do Rio de
Janeiro, Dom Orani João Tempesta] já que um estará
em oração e outro presidirá as celebrações”.
Mas voltemos à Campanha da Fraternidade. Ao
definir o seu tema, a Igreja busca desdobrá-lo em todos os campos da vida social em que se faz presente.
No caso dos jovens, são múltiplos.
No Brasil, temos ainda um quadro social lamentável, e é nas camadas mais carentes que se impõe
uma ação mais efetiva. Há os jovens dos meios urbano
e rural, com problemáticas diferenciadas; os da classe
média e os necessitados. Há muito que fazer – e, nesse sentido, faço minhas as indagações do Secretário
Geral da CNBB, Dr. Leonardo Steiner.
Pergunta ele – abro aspas: “Por que tantos assassinados, por que tanta violência contra os jovens? Por
que a maioria da população carcerária é jovem? Por
que a maioria dos jovens assassinados e encarcerados é afrodescendente? O que realizamos a favor dos
jovens das comunidades originais, como indígenas e
quilombolas? Qual a nossa contribuição pessoal, comunitária, social, governamental, eclesial, no enfrentamento desta realidade? O que estamos fazendo, quais
as nossas iniciativas para dar horizonte, sentido de vida,
dignidade aos jovens? O que oferecemos aos nossos
filhos e filhas em casa, nas escolas, na universidade?
Vale lembrar que apenas informações não plenificam
uma vida. São as relações maduras e livres, critérios e
valores perenes que iluminam a vida de toda pessoa,
por isso também dos jovens” – fecho aspas.
Como se vê, a Campanha da Fraternidade está
longe de ser apenas uma iniciativa de caráter religioso.
Tem alcance social bem mais amplo, ao qual se deve
aliar toda a sociedade civil organizada, dando sua
contribuição a uma luta que, afinal, é de todos, pois
os efeitos da omissão atingem a todos – e de maneira
devastadora.
Lembro que, ao tempo da ditadura militar, as campanhas da fraternidade mobilizavam todos os setores
da sociedade empenhados em restabelecer a democracia. Tiveram, nesse sentido, papel muito importante
na derrubada do autoritarismo, pela conscientização
gradual que trouxeram ao nosso País.
A temática social, que passou a constar de maneira mais efetiva da ação pastoral da Igreja após o
Concílio Vaticano II, estava sempre presente, dando
ensejo a críticas a um modelo econômico concentrador e perverso, que dificultava – ou mesmo impedia
– a distribuição de renda e a erradicação da pobreza.
Hoje, em plena democracia, em que todos os
temas são discutidos abertamente pela sociedade,
não basta falar. É preciso agir, encontrar meios de dar
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concretude a ideais que já são do conhecimento de
todos, mas que carecem de realização. O jovem está
farto de promessas.
O próprio termo “fraternidade” sugere que é necessário algo mais que o atendimento das carências
materiais. Elas são fundamentais, mas não bastam.
Para que se chegue à fraternidade, é preciso que se
dê conteúdo moral e espiritual à ação educativa.
É preciso infundir ao jovem confiança nas classes
governantes. O descrédito a que chegou a atividade
política nos convoca a retomar o processo de reformas
– e elas não são apenas institucionais. É preciso reformar mentalidades, compreender que a ação política
é mais que uma função pública. Deve também ser um
sacerdócio, a serviço do bem comum.
Nesses termos, o Partido Socialista Brasileiro
conclama esta Casa a associar-se ao esforço da Igreja
Católica nesta...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... Campanha da Fraternidade, dando sua
contribuição efetiva.
Precisamos retomar a reforma político-eleitoral,
de modo a mostrar que também nós estamos desafiados a restabelecer – e não apenas aos jovens, mas ao
País como um todo – a confiança na sua vida pública.
A cada eleição, decresce a confiança da sociedade – do jovem em especial – no nosso sistema eleitoral, no financiamento espúrio das campanhas. Os
escândalos financeiros, decorrentes do financiamento
empresarial e do uso do caixa dois, têm causado mais
danos à nossa democracia que qualquer outra coisa.
É preciso estabelecer o financiamento público
das campanhas, com transparência e equidade, de
modo que, ao final, não prevaleça o poder econômico
– e sim a vontade soberana do povo.
É preciso que tenhamos condições de mostrar
ao Congresso Nacional que esse número de partidos
é impensável numa democracia;...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... esse número exagerado de partidos
só vai, cada vez mais, contribuir para a fragilidade do
nosso processo democrático e também uma articulação frágil do Poder Executivo com o Poder Legislativo.
Fraternidade pressupõe credibilidade, premissa
sem a qual nada se faz. O jovem – perdoem o clichê – é
o nosso futuro. O país que dele se descuida condena-se ao suicídio moral e político como nação.
O Brasil é um país de jovens – e esse é um potencial, um patrimônio, que não nos pode sair pela
culatra. Não há prioridade maior que atendê-lo, fazê-lo
sentir-se integrado à vida nacional, ciente do papel que
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nela exerce, como elo de uma continuidade histórica
de construção coletiva.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Por todos esses motivos, o PSB saúda
e se associa a esta iniciativa da CNBB e, desde já, se
compromete a dela fazer parte, sabendo-a, como já
disse, bem mais que uma ação religiosa: uma ação
em favor do ser humano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento-o, Senador Antônio Carlos Valadares,
pelo conteúdo do discurso de V. Exª: a preocupação com
a reforma política. Tenho falado aqui, e vários colegas
Senadores, que esse é o dever de casa do Parlamento
brasileiro hoje, uma necessidade da democracia e do
País. Cumprimento V. Exª.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa. (Pausa.) Ausente.
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Francisco Dornelles. (Pausa.)
Com a palavra, a Senador Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores
e Srªs Senadoras, o Governo Federal encaminhou ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 55, de 2012,
concedendo reajuste de 15,8% aos policiais militares
dos extintos Territórios do Amapá, de Rondônia e de
Roraima e, além dos ex-Territórios, aos servidores do
Banco Central e aos auditores fiscais do Trabalho, os
mesmos 15,8% concedidos às categorias do serviço
público federal que estiveram em greve no ano passado.
A concretização desse projeto de lei, reconheço,
deve-se ao empenho, sem dúvida nenhuma, das Ministras do Planejamento, Miriam Belchior, e da Casa
Civil, Ministra Gleisi Hoffmann. Mas ressalto também,
Srs. Senadores, que a conquista de ampliação desse
reajuste representa o reconhecimento do Governo
Federal à luta incansável dos servidores, enfim beneficiados, que perseguiram aguerridamente o pleito de
ampliação do percentual às categorias que ainda não
tinham sido contempladas com esse aumento.
Para os senhores terem uma ideia, esse reajuste
foi tão pleiteado junto ao Poder Executivo que, na Exposição de Motivos, anexa ao PL 55, de 2012, a Ministra
Miriam Belchior mencionou, no terceiro parágrafo, a importância da pressão política dos parlamentares para
a sua concessão – e, aqui, eu peço licença para citar
parte do parágrafo da Exposição de Motivos, que diz:
A medida proposta busca atender a demandas
das entidades representativas dos servidores
públicos federais que não firmaram acordo

FEVEREIRO 2013

05828 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

salarial em agosto de 2012 e também a vários pedidos de parlamentares no sentido de
inclusão desta categoria na proposta salarial
feita a todas as categorias em agosto de 2012.
Vejam que até em documento técnico foi mencionada a articulação política feita pelos parlamentares.
E aqui eu quero destacar o empenho de toda a
Bancada do meu Estado, do Estado de Roraima, dos
Parlamentares também da Bancada de Rondônia e do
Amapá, no sentido de reajustar o subsídio dos servidores e o soldo dos policiais militares dos ex-Territórios.
A bem da verdade, a existência deste projeto de
lei é fruto de várias reuniões ocorridas durante todo o
ano passado, sob a intermediação de nosso gabinete
junto ao Ministério do Planejamento.
No caso específico dos militares do extinto Território de Roraima, devo reafirmar que eles mereciam
demais ser contemplados com o referido reajuste, pois
há anos não viam seus soldos serem contemplados
com qualquer percentual de aumento.
Dessa forma, considero que, ao atender o pleito, o Poder Executivo Federal demonstrou reconhecer
não apenas o trabalho dos parlamentares envolvidos
nessa causa, mas, principalmente, a procedência da
concessão desse reajuste aos servidores do ex-Território, que desempenham suas atribuições, enfrentando
toda sorte de intempéries, comuns à área equatorial.
Falo, senhores, de uma região onde duas estações se alternam entre intensos calores e chuvas torrenciais. Falo também, nobres colegas, de uma região
onde existem doenças tropicais específicas, como a
malária, as quais estão expostos esses servidores do
nosso Estado. Mas falo, principalmente, do desafio que
é desenvolver atividades em uma região de fronteira,
onde o enfrentamento às ocorrências policiais são um
cotidiano na vida desses servidores.
Para quem estava há muitos anos sem qualquer
aumento remuneratório, essa elevação de 15,8% no
soldo, retroativo ao mês de janeiro, vem em boa hora.
A corporação, aguarda, agora, sua inclusão no contracheque.
Recebi recentemente em meu gabinete o Sargento Valdecir Martins, Presidente da Associação dos
Policiais Militares do extinto Território de Roraima,
juntamente com dois representantes da Associação.
O sargento veio a Brasília para acompanhar a
articulação política em torno da votação desse projeto de lei.
Portanto, ressalto que esse aumento salarial,
conquistado com muita conversa e muita negociação
com o Ministério do Planejamento e a Casa Civil, é
um pleito dos mais justos para os nossos servidores.
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Mas destaco, mais uma vez, que ele é mérito dos
servidores, que, pacientemente, souberam esperá-Io
e que agora o recebem como uma grande conquista
das categorias beneficiadas.
A partir de todas as razões expostas aqui, dá
para se ter noção da importância da qual se reveste o
reajuste do soldo dos militares dos extintos territórios
concedidos pelo Governo Federal
Outro assunto relevante para os policiais militares
de meu Estado, e que destaco aqui, é o direito ao plano de saúde, para atender a corporação em Roraima,
nos ex-Territórios também de Rondônia e do Amapá,
mediante convênio firmado do Ministério do Planejamento com uma unidade que possa atender também
a saúde desses policiais.
Não mediremos esforços, no acompanhamento de
mais este pleito junto aos Ministérios do Planejamento
e da Fazenda, dos desdobramentos desse assunto, que
é a concessão do plano de saúde desses servidores.
Manteremos nossas cobranças junto Ministério
do Planejamento, para que as negociações avancem,
pois sei o quanto este benefício é importante para cada
um dos policiais de Roraima e suas famílias.
Tenho certeza de que os obstáculos ainda existentes à frente desta reivindicação serão superados
com a votação do Orçamento de 2013, que se encontra
entre os principais pontos da pauta desses dias e que
espera decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a
possibilidade de votação antes do exame dos vetos
presidenciais pendentes nesta Casa.
Ademais, Srs. Senadores, é lícito esperarmos
do governo da Presidenta Dilma Rousseff a garantia
de um direito social básico que a Constituição Federal concede a todo cidadão, que é o direito à saúde.
Portanto, quero reafirmar aqui o nosso comprometimento com a luta dos policiais do ex-Território federal de Roraima, do Amapá e de Rondônia na luta
pelo plano de saúde, que é um pleito justo e necessário
para esses profissionais de tanta importância para a
segurança dos nossos Estados.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª Senadora Angela Portela
pelo pronunciamento. Inclusive, solicito a V. Exª que
assuma a direção dos trabalhos aqui na Casa.
Com a palavra a Senadora, como oradora inscrita, Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Participei hoje, Sr. Presidente e minha cara companheira que assume a Presidência, Senadora Angela
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Portela, juntamente com a Senadora Vanessa Grazziotin, do anúncio do lançamento do II Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no Ministério
da Justiça.
Foi uma solenidade muito importante. O plano
será implementado pelo Governado Federal, unindo os
esforços de três Pastas: além do Ministério da Justiça,
participam as Secretarias de Direitos Humanos e de
Políticas para as Mulheres. Na oportunidade, entregamos pessoalmente o relatório da nossa CPI, Senador
Paulo Davim, aos Ministros das três Pastas.
O nosso relatório foi muito bem recebido pelo
Ministro da Justiça, que determinou que o grupo de
trabalho de formulação legislativa tivesse no nosso
projeto a referência para que debatesse este assunto
do ponto de vista legislativo, aqui na Casa. Ou seja, o
projeto que elaboramos coletivamente na Comissão
Parlamentar de Inquérito do Senado passará a assumir
a prioridade da atuação, da intervenção, da discussão
nesses três Ministérios e com o Congresso Nacional,
especificamente o Senado Federal.
Na fala do Ministro, foram divulgados dados recentes sobre tráfico de pessoas. Entre as estatísticas
divulgadas, destaca-se a de que foram identificadas
2.072 vítimas entre 2005 e 2011, indiciadas 381 pessoas por tráfico, principalmente de mulheres, e efetuadas 158 prisões, apesar de todas as dificuldades em
reunir provas contra esses crimes.
Também se registrou que serão fortalecidas as
Centrais de Atendimento às Mulheres (Disque 180) e
dos Direitos Humanos (Disque 100), criados 10 novos postos de atendimento nas regiões de fronteira,
ampliados os programas de capacitação de agentes
que atuam nessa área e a fiscalização e o combate
ao tráfico de pessoas em todo o País.
Todas essas iniciativas vão ao encontro da proposta que apresentamos no relatório da CPI, que visa
à criação de um marco legal para enfrentamento do
crime de tráfico de pessoas, partindo do conceito de
que é necessário adotar ações de prevenção ao tráfico, de punição e de proteção às vítimas.
Esse é o conteúdo essencial do projeto que a
nossa CPI formulou.
Na primeira parte do nosso relatório, dispomos
sobre a prevenção e punição ao tráfico interno e internacional de pessoas. Fazemos isso definindo o que é
tráfico de pessoas na legislação brasileira da seguinte
forma: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir,
alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça,
violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade
de explorar alguém para remoção de órgãos, tecido
ou partes do corpo, trabalho em condições análogas
à de escravo, servidão por dívida, casamento servil,
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adoção ilegal, exploração sexual e qualquer forma que
acarrete ofensa relevante à dignidade da pessoa ou a
sua integridade física.
Essa discussão, daquele momento até então,
já tem avançado. Já se pensa em incorporar a esse
conceito a compra de pessoas, também caracterizada
como crime. Além das medidas visando à tipificação
do crime que aqui destaquei, o nosso projeto destaca
medidas que visam a prevenir o tráfico, com adoção
de medidas e de políticas públicas, de maneira integrada e intersetorial, nas áreas de saúde, educação,
trabalho, segurança, justiça, turismo, assistência social,
desenvolvimento rural, esportes, comunicação, cultura,
direitos humanos, entre outras.
Além disso, há necessidade de oferecermos soluções para apreensão e destinação de bens, produtos
do crime de tráfico de pessoas, exatamente para que
possamos punir de todas as formas.
E nos dedicamos, num capítulo inteiro da nossa proposta de lei, à proteção da vítima do tráfico de
pessoa, com a definição da assistência à vítima do
tráfico de pessoas, atendendo aos seguintes objetivos específicos:
– a proteção e assistência jurídica, social e de saúde às vítimas diretas e indiretas do tráfico de pessoas;
– a assistência consular às vítimas diretas e indiretas do tráfico de pessoas, independentemente de
sua situação migratória e ocupação;
– o acolhimento e abrigo provisório das vítimas
de tráfico de pessoas;
– a reinserção social, com garantia de acesso à
educação, cultura, formação profissional e ao trabalho
às vítimas de tráfico de pessoas;
– a reinserção familiar e comunitária de crianças
e adolescentes vítimas de tráfico de pessoas.
E são tantas outras medidas, Senador Paulo
Davim, que me solicita um aparte, que entendemos,
ao longo desse processo de um ano de trabalho, que
é necessário incorporar aqui medidas indispensáveis
para que o Brasil seja dotado de um marco legal para
enfrentar esse crime de maneira ampla, democrática,
podendo ter a participação, como disse, intersetorial
de diversos Ministérios, mas auxiliando o Governo no
seu segundo Plano de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas. E destaco um projeto de resolução, entre outras medidas que definimos, que obrigaria ou convidaria o Ministro da Justiça, anualmente, a apresentar-se
diante da Comissão de Direitos Humanos desta Casa,
para prestar contas do alcance das metas definidas no
Plano de Enfrentamento e do desenrolar dessa política
em nosso País, prestando contas, portanto, da meta
que se definiu.
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Concedo um aparte ao Senador Paulo Davim,
rapidamente.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora Lídice, quero parabenizá-la pelo pronunciamento.
Todos nós que fizemos parte da CPI do Tráfico de
Pessoas chegamos ao final dos trabalhos, apresentamos e votamos o relatório final e saímos com a consciência tranquila do dever cumprido. A CPI, que rodou
este País inteiro, deixou, por onde passou, sua contribuição efetiva. É uma contribuição verdadeira para
enfrentarmos esse crime que acontece no Brasil e no
mundo e que passa, na maioria das vezes, despercebido. Esse instrumento que a senhora apresenta e
que foi consignado pelo trabalho realizado na CPI, é
um instrumento valiosíssimo para enfrentarmos esse
tipo de crime. É uma contribuição de grande alcance
que a CPI e V. Exª estão dando para o Brasil. Quero,
inclusive, dentro do bom rastro que a CPI deixou, dar
um testemunho. Ontem mesmo, participei, lá em Natal, de uma reunião com o Ministério Público Estadual,
com a Polícia Federal...
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) –... com o
Conselho de Direitos Humanos, com a Polícia Civil a
respeito daquele caso das cinco crianças de um bairro
de periferia, o bairro do Planalto. Nesse local, essas
crianças sumiram há 13 anos, e até hoje o caso não
foi esclarecido. Posso lhe garantir, Senadora Lídice
que, depois da passagem da CPI, que esteve no Rio
Grande do Norte, em Natal, por duas ocasiões, esse
caso tomou outro rumo e avançou verdadeiramente.
Eu estou absolutamente convencido de que a contribuição da CPI do Tráfico de Pessoas deu a esse caso
em particular foi enorme. Eu estou convencido de que
chegaremos ao final conclusivo, porque a sociedade
precisa de respostas, e essas respostas...
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) –...as autoridades... que nós queremos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Muito
obrigado e parabéns.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Srª Presidente.
Eu agradeço e destaco o compromisso assumido pelos Ministérios de que farão esse debate e terão
como base essencial o trabalho realizado pela CPI do
Tráfico de Pessoas do Senado Federal.
Muito obrigada, Srª Presidente.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Angela Portela, 2ª Secretária.
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Também quero parabenizar a Senadora Lídice da Mata e todos os componentes da CPI do Tráfico
de Pessoas pelo grande trabalho realizado no sentido
de buscar a apuração e a punição dos culpados, das
pessoas que estão envolvidas nessa questão.
Senadora Vanessa Grazziotin, pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Senadora Angela. Quero dizer que lamentei
chegar ao plenário quando a Senadora Lídice da Mata
estava deixando a tribuna. Eu estava na Comissão de
Infraestrutura elegendo o novo Presidente, quando fui
informada da sua presença na tribuna, Senadora Lídice. Então, faço questão de fazer um registro, Senadora
Angela, acerca do pronunciamento da Senadora Lídice,
principalmente do papel que teve a Senadora junto à
CPI do Tráfico de Pessoas. Ela sucedeu a Senadora
Marinor na relatoria e nos propiciou um belíssimo relatório. Claro que não é perfeito, mas é um relatório
que trata de forma exemplar inúmeros dos casos com
que trabalhamos e, principalmente, apresenta caminhos para que o Brasil siga enfrentando com cada vez
mais competência o problema do tráfico de pessoas.
A boa novidade – a Senadora já deve ter falado
em seu pronunciamento –, é que, hoje pela manhã, no
Ministério da Justiça, na presença de três Ministros (o
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo; a Ministra
dos Direitos Humanos, Maria do Rosário; e a Ministra
dos Direitos da Mulher, Eleonora Menegucci), conquistamos o apoio de todos para o projeto de lei da CPI,
projeto de lei que trata do enfrentamento do tráfico de
pessoas. Se chegamos aonde chegamos, o Senado
Federal deve muito isso à competência da nossa querida relatora, Senadora Lídice da Mata.
Portanto, quero aqui, visto que a nossa CPI já se
encerrou, Senadora, agradecer sua bondade de me
permitir falar para fazer este gesto público de reconhecimento à dedicação e ao trabalho da Senadora Lídice
da Mata, o que proporcionou um belíssimo relatório,
com muitos indicativos da CPI do Tráfico de Pessoas.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Votação de requerimento.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
47, de 2013, do Senador Cícero Lucena e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial
destinada a homenagear a memória intelectual e a
carreira política do ex-Senador e ex-Governador Ronaldo Cunha Lima, a realizar-se no dia 18 de março.
Em votação o requerimento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Com a palavra agora, como Líder do PV, o
Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, eu quero comentar uma
decisão do Ministério da Saúde de que tomei conhecimento pelo informativo da Secretaria de Comunicação do Governo e que reputo de grande importância.
O Ministério da Saúde está criando a rede de
atenção para cuidar dos pacientes crônicos. E o que
são doenças crônicas? Todos nós sabemos que as
doenças crônicas são doenças graves, pela sua cronicidade, pela sua característica e também porque oneram o Erário. Daí, essa preocupação do Ministério com
os pacientes crônicos. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, as doenças crônicas constituem um
dos grandes desafios da saúde pública. Para se ter uma
ideia, no Brasil, 72% das causas de morte decorrem
de doenças crônicas e correspondem a 60% do ônus
que o Erário tem no tratamento de todas as doenças.
Há uma previsão de que, no ano de 2020, as doenças crônicas serão responsáveis por 80% da carga
de doença nos países em desenvolvimento, como é
o caso do Brasil. E o preocupante é que apenas 20%
dessa população consegue um tratamento adequado
ou tem um acompanhamento correto.
No Brasil – e vou citar o exemplo da hipertensão,
uma doença crônica com uma prevalência de 20% na
população adulta –, por incrível que pareça, ainda não
temos um atendimento amplo e universalizado para
esses pacientes, porque o tratamento da hipertensão
não se faz apenas pela mera distribuição de remédios
anti-hipertensivos; o tratamento se cerca de todo um
cuidado específico, como, por exemplo, a prática de
atividades físicas, pois a quebra do sedentarismo é fundamental, bem assim a diminuição do sódio na dieta.
E, aí, há um particular que quero comentar: o Ministério da Saúde, no ano passado, já esboçou um plano
de diminuição de sódio em alimentos industrializados.
Espera-se que quando tivermos, no Brasil, a presença de sódio em alimentos industrializados abaixo
de 5g por pessoa haja uma redução – e é o que se
espera que tenha – de 15% dos acidentes vasculares
cerebrais...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... e
de 10% no obituário por enfarte agudo do miocárdio
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– isso apenas com o controle do sódio nos alimentos
industrializados.
Por tudo isso que foi falado – e é importante –,
nós precisamos fazer um enfrentamento muito forte
da questão da obesidade, Srª Presidente.
O sobrepeso, no Brasil, avançou de 42%, em
2006, para 48%, em 2011, e a obesidade propriamente
dita pulou de 11% para 15,8%, ou seja, a população
está ganhando peso. Ocorre que, cada vez que ganhamos peso, comprometemos a nossa saúde.
A criação dessa rede, conforme anunciado pelo
Ministério da Saúde, é louvável, porque vai...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Fora do
microfone.) – ... agir...
Só para concluir, Srª Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... como
um tratamento complementar das doenças crônicas,
como hipertensão, diabetes e tantas outras.
Agora, acho importante também esse mesmo
zelo, esse mesmo cuidado, esse mesmo olhar ser
voltado para a criança e o adolescente. A gente precisa combater o sedentarismo também na infância e
na adolescência.
Em priscas eras, na atividade escolar, havia a
prática esportiva regular; hoje, isso está se acabando.
A juventude de hoje é a juventude da Internet, dos jogos eletrônicos; a juventude do sedentarismo.
Hoje nós temos uma prevalência, na população
adulta, de 20% de hipertensão. Os adultos de hoje
fomos crianças no passado e não eram sedentários
como as crianças e os jovens de hoje.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Presidente, se há prevalência de 20% de hipertensão nos
adultos de hoje, que não tinham o sedentarismo dos
jovens e das crianças de agora, eu fico imaginando
quando essas crianças e esses adolescentes tiverem
40 anos de idade. Qual será o índice de prevalência
de hipertensão na população?
Portanto, o olhar que o Ministério da Saúde teve
para cuidar dos doentes crônicos e combater o sedentarismo e a obesidade é louvável, mas precisa
ser amplificado para atender também a população na
idade escolar – a criança e o adolescente –, porque a
obesidade infantil é grave e traz à criança os riscos de
se tornar um adulto também obeso e doente.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigada, Senador Paulo Davim.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – A Presidência designa, como membro titular,
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a Senadora Lúcia Vânia, em substituição ao Senador
José Agripino, em vaga cedida pelo DEM, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 595, de 2012, conforme o Ofício
n° 54, de 2013, da Liderança do PSDB, e Ofício s/n°,
de 2013, da Liderança do DEM, no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Brasília, 25 de fevereiro de 2013.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Liderança cede ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, a vaga de titular, ocupada pelo Senador
José Agripino Maia, na Comissão de Mista destinada
a apreciar a Medida Provisória nº 595, de 2012.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador José Agripino Maia
Líder do DEM.
Ofício nº 54/13-GLPSDB
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– como membro titular, o Senador Delcídio do
Amaral, em substituição ao Senador Walter Pinheiro;
e, como membro suplente, o Senador Walter Pinheiro,
em substituição ao Senador Delcídio do Amaral, para
integraem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 600, de 2012, conforme o
Ofício nº 22, de 2013, da Liderança do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo no Senado Federal;
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 019/2013 – GLDBAG
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Senador
Wellington Dias passa a compor a Comissão Mista de
exame da MP 592/2012 como titular, em substituição
ao Senador José Pimentel, que passa a ser suplente
na mesma Comissão. – Senador Wellington Dias Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 021/2013-GLDBAG

Brasília, de fevereiro de 2013

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia
Vânia, para integrar, como titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória nº 595, de 2012, em
vaga cedida pelos Democratas ao Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Senador Wellington Dias,
em substituição ao Senador José Pimentel; e, como
membro suplente, o Senador José Pimentel, em substituição ao Senador Wellington Dias, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 592, de 2012, conforme o Ofício nº 19,
de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo no Senado Federal;
– como membro titular, o Senador Inácio Arruda,
em substituição ao Senador José Pimentel; e, como
membro suplente, o Senador José Pimentel, em substituição ao Senador Inácio Arruda, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 597, de 2012, conforme o Ofício nº 21,
de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo no Senado Federal; e

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Senador
Inácio Arruda passa a compor a Comissão Mista de
exame da MP 597/2012 como titular, em substituição
ao Senador José Pimentel, que passa a ser suplente
desta Comissão. – Senador Wellington Dias Líder do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 022/2013 – GLDBAG
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Senador Delcídio do Amaral Dias passa a compor a Comissão Mista de exame da MP 600/2012 como titular, em
substituição ao Senador Walter Pinheiro, que passa a
ser suplente desta Comissão. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra, agora, o Senador Antonio
Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/
PR – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, subo a esta tribuna, nesta tarde, para falar de
um projeto de lei que apresentei recentemente aqui,
no Senado, para ampliar investimentos em infraestrutura urbana de transportes. Minha proposta tem como
objetivo alterar a lei que dispõe sobre a aplicação dos
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recursos originários da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico, a Cide.
Também conhecida como Cide-Combustíveis, a
contribuição tem a finalidade de assegurar um volume
mínimo de recursos para o investimento em infraestrutura de transportes. Mas, embora esse destino dos
recursos da Contribuição esteja determinado pela
Constituição Federal, historicamente eles pouco têm
sido utilizados para as suas destinações constitucionais, sendo frequentemente retidos no caixa do Tesouro
Nacional para a composição de superávits primários.
A situação é de urgência.
Os transtornos do trânsito custam cada vez mais
caro às cidades. Trago aqui o exemplo de São Paulo,
minha cidade, onde um levantamento da Fundação
Getúlio Vargas mostrou que os congestionamentos
têm praticamente dobrado a cada quatro anos. Dados
apurados pela Fundação Getúlio Vargas apontam que
já passa dos R$50 bilhões o montante que a cidade
perde, ou deixa de ganhar, por ano. Tudo por culpa dos
congestionamentos. O valor é maior que o orçamento
da Prefeitura de São Paulo para 2013, de R$42 bilhões.
O recorde histórico, registrado pela Companhia
de Engenharia de Tráfego de São Paulo, aconteceu em
junho do ano passado, quando as filas na cidade alcançaram 295km durante a hora do rush da noite. Quase
300km de congestionamento, praticamente a distância
de São Paulo a Ribeirão Preto, no interior do Estado.
A razão de tudo isso é simples: São Paulo combina uma frota de mais de 7 milhões de veículos e um
serviço deficiente de transportes públicos.
Mas os problemas, Srª Presidenta, infelizmente
não se restringem à capital paulista.
Uma conta do Observatório das Metrópoles, com
os dados do Departamento Nacional de Trânsito, o
Denatran, sobre 253 Municípios brasileiros, mostrou
que a frota das 12 principais capitais do Brasil praticamente dobrou em dez anos. O crescimento médio no
número de veículos foi de 77%, e o mais grave: sem
que a infraestrutura viária e os órgãos de controle do
trânsito acompanhassem esse ritmo.
E, se o trânsito é um problema de gigantes proporções, por outro lado, sabemos também da imensa
dificuldade com que lidam os governos municipais e
estaduais em relação aos investimentos em modos
coletivos de transporte urbano. Como Presidente da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo, pude sentir na pele esse impasse.
É notoriamente conhecida a imensa dificuldade
com que lidam os governos municipais e estaduais em
relação aos investimentos em modos coletivos, sobretudo os ferroviários, de transporte urbano. E, enquanto
a implantação e a expansão de sistemas eficazes de
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transporte de massa, como metrôs, veículos leves sobre trilhos em superfície, trens urbanos e corredores
de ônibus, encontram barreiras na crônica escassez
de recursos dos entes públicos, milhares de veículos
de transporte individual são emplacados a cada dia.
O resultado desse disparate, que inverte o princípio jurídico e moral do interesse coletivo sobre o individual, tem sido a formação quilométrica de engarrafamentos cotidianos e as restrições generalizadas ao
direito de ir e vir no território urbano, tanto em relação
aos pedestres quanto no que se refere aos próprios
condutores de veículos.
Caros colegas, meu projeto de lei, o PLS nº 11,
de 2013, tem como objetivo determinar a aplicação de
uma parcela de, no mínimo, 5% da Cide-Combustíveis
na expansão da infraestrutura de modos de transporte mais democráticos no que se refere à utilização do
espaço urbano e mais eficientes do ponto de vista
ambiental.
Por sua relevância social e econômica, estou certo de que a iniciativa merece o acolhimento dos meus
ilustres colegas nesta Casa.
Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigada, Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
Com a palavra agora, pela Liderança do PSB, a
Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Como oradora inscrita, Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Como orador inscrito, já que a Senadora Ana Rita
está ausente, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, V. Exª permite, com a tolerância do meu querido amigo, Senador
Casildo Maldaner...
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Pois não, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... que eu
encaminhe à Mesa um requerimento.
Srª Presidenta, requeiro, nos termos do art. 222
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção
em ata de voto de aplauso à revista Proteção, do Grupo Sinos, pelos seus 25 anos de fundação.
A revista Proteção, do Grupo Sinos, está completando um quarto de século, 25 anos, sendo pioneira na
área de segurança e saúde do trabalhador. Em comemoração aos seus 25 anos de existência e circulação
nacional, integrantes do Grupo Sinos realizarão este
ano, em Porto Alegre, a 16a edição da PrevenSul – Feira de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência,
de 17 a 19 de abril, no Centro de Eventos da FIERGS.
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Esse evento reunirá profissionais das áreas de
saúde, segurança do trabalho e técnicos da área; teremos seminários, jornadas e cursos sobre o tema.
Na abertura do evento, teremos lá um momento de
homenagens a homens e mulheres comprometidos
com as causas dessa categoria.
Faço, em especial, o registro de que serei homenageado também – e encaminho o registro – pela conquista de uma lei de nossa autoria, a do dia nacional
de segurança e saúde nas escolas, bem como pela lei
que institui a estabilidade aos acidentados no trabalho.
Dessa forma, peço, respeitosamente, apresentação de voto de aplauso desta Casa à revista Proteção
pelos serviços prestados de bem informar e valorizar
a saúde e a segurança do trabalhador.
Para tanto, gostaríamos que o presente voto fosse
enviado ao Sr. Alexandre Eggler Gusmão, diretor da
revista, no seguinte endereço: Rua Lucas de Oliveira,
n° 49, conjunto 401, Novo Hamburgo (RS).
Esse, o voto de aplauso, que já está na Mesa,
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – O Senador Paim será atendido na forma do
Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 88, DE 2013
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, Requeiro a inserção em ata de Voto
de Aplausos à Revista Proteção do Grupo Sinos pelos
seus 25 anos de fundação.
Justificação
A Revista Proteção, do Grupo Sinos, está completando um quadro de século, 25 anos, sendo pioneira
na área de segurança e saúde do trabalhador.
Em comemoração aos seus 25 anos de existência e circulação nacional, integrantes do Grupo Sinos
realizarão este ano em Porto Alegre a 16ª edição da
PrevenSul – Feira de Saúde, Segurança do Trabalho
e Emergência, de 17 a 19 de abril, no centro de eventos da FIERGS.
Este evento reunirá profissionais das áreas de
saúde e segurança do trabalho em diversos eventos
técnicos, seminários, jornadas e cursos.
Na abertura deste evento, serei, muito honradamente, homenageado em virtude do nosso comprometimento com as causas desta categoria profissional,
em especial a conquista do Dia Nacional de Segurança
e Saúde nas Escolas e a Lei que institui estabilidade
aos acidentados do trabalho.
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Dessa forma, peço, respeitosamente, voto de
aplauso desta casa a Revista Proteção pelos serviços prestados de bem informar e valorizar a saúde e
segurança do trabalhador.
Para tanto, gostaríamos que o presente voto
fosse enviado ao Alexandre Eggler Gusmão – Diretor da Revista, no seguinte endereço: Rua Lucas de
Oliveira, nº 49, conjunto 401 – Novo Hamburgo-RS,
CEP 93.510-110.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Senadora Angela, que preside esta
sessão, caros colegas, na manhã de ontem, tive a
ocasião de participar, em Florianópolis, da abertura do
já tradicional Congresso Catarinense de Municípios,
promovido pela Fecam – Federação Catarinense de
Municípios do meu Estado.
Mais de 1.200 participantes, entre prefeitos, vices, vereadores e secretários municipais – inclusive,
encontram-se ainda reunidos, porque o congresso vai
até amanhã –, estão juntos para debater integração
governamental, inovação dos modelos de gestão e
visão estratégica, tema extremamente adequado, em
momento mais que oportuno, quando esses gestores
dão os seus primeiros passos no mandato concedido
pelas urnas.
Os desafios dos prefeitos atualmente são imensos.
Têm que fazer frente às crescentes carências, seja no
meio urbano ou rural, de educação, saúde, infraestrutura e segurança, entre outras áreas de atuação. Os
recursos estão cada vez mais minguados, e a louvável
Lei de Responsabilidade Fiscal, que tantos avanços
trouxe à gestão pública, os deixa de mãos atadas perante seus rígidos limites.
Em busca de recursos, ano após ano, vemos
aqui em Brasília uma verdadeira romaria de prefeitos
rumo ao Congresso Nacional. Em busca de quê? Em
busca de saídas, em busca de recursos, em busca de
encontrar um caminho de como responder a essa demanda dos seus Municípios.
E a pressão vem das organizações municipais,
das entidades lá estabelecidas e das plataformas
que propuseram durante a própria campanha do ano
passado. Vem a pressão: olhar os orçamentos, ver
como as coisas se encontram, ver os compromissos
que existem. E o que eles vão fazer? E está aí. Há as
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contrapartidas dos Municípios em relação aos convênios com os Estados, com a União. Como nós vamos
participar? Como vamos atender essas demandas? E
vem a saúde, a educação, o ano letivo, a infraestrutura,
o saneamento básico. Minha Nossa Senhora! Então,
eles começam a buscar soluções.
Por isso, essa romaria que vem a Brasília constantemente.
A Confederação Nacional dos Municípios realiza a
já tradicional Marcha dos Prefeitos, mostrando ao País
a face mais cruel da situação enfrentada anualmente.
Não temo afirmar, nobres colegas, que o quadro
não difere muito em nossos Estados. A política fiscal
centralizadora, na qual nossa Federação está erigida,
tem provocado essa distorção cruel. Praticamente 60%,
se não mais, do total arrecadado no País concentram-se nas mãos da União – alguns dizem que o percentual vai a 70% –, enquanto o restante é dividido entre
Estados e Municípios.
A solução para esse problema passa por um
único caminho: um novo pacto. Do contrário, não tem
jeito. Senão, será preciso continuar pedindo, entrando na fila do beija-mão, dependendo. E o Governo
Federal, na verdade, fica à mercê... Transformam-se,
praticamente, o Planalto e os ministérios num balcão
de atendimento municipalista. Não tem jeito, não dá.
Transformar o Governo Federal num plantonista para
atender aos quase seis mil Municípios brasileiros? Não
tem jeito, não dá, é uma demanda... Leva-se tempo
para isso, não funciona. Precisamos fazer com que as
coisas aconteçam diferentemente, senão não vai dar.
De imediato, o Parlamento deve cumprir seu papel
e decidir questões prementes, como as novas regras
de distribuição dos fundos constitucionais, como os
Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.
Na mesma esteira, a nova distribuição dos royalties do
petróleo aguarda nossa definição. O atual imbróglio
envolvendo a posição do Supremo Tribunal Federal
acerca da apreciação dos vetos merece neste momento
o mais elevado espírito público das forças envolvidas.
Não desejo, de forma alguma, promover uma
interferência na atuação do Supremo, da mesma forma que, como parlamentar, prezo, acima de tudo, o
cumprimento pleno e independente de nossas funções
legislativas. Nossa Carta Magna preconiza o funcionamento harmônico entre os Poderes como pilar essencial do Estado democrático de direito, seguindo a
fórmula brilhantemente expressa por Montesquieu na
teoria da tripartição dos Poderes.
Essa independência, no entanto, não significa,
absolutamente, a ausência de interlocução madura
e uma atuação política visando sempre ao benefício
maior da sociedade. Tenho convicção de que esses
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propósitos prevalecerão acima de quaisquer outros e
de que, em breve, conseguiremos desatar tais nós que
atravancam nosso crescimento.
Inegavelmente ainda há mais por fazer. A melhor
divisão do bolo tributário, no bojo de uma ampla reforma
fiscal e administrativa, é indispensável para solidificar o
crescimento igualitário entre os entes federados, caminho para o crescimento sustentável de nossa Nação,
inclusive para não se perder tempo.
Os nossos administradores querem lá ficar, discutindo nos seus Municípios as questões fundamentais,
com seus vereadores, com as entidades organizadas.
É para isso e não para se formarem filas e filas e para
se buscarem viagens e mais viagens. Não dá. Temos
de descentralizar e fazer constar no Orçamento que
eles têm a independência para discutir o que é melhor
para o seu Município, tudo dentro de parâmetros que,
naturalmente, devem ser fiscalizados – pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com a fiscalização dos tribunais
de contas e com a normatização do Governo Federal.
Temos de partir para isto: o Governo Federal tem
que normatizar as políticas nacionais. Temos que pensar dessa forma. E não transformar o Governo Federal
em um balcão de atendimento de varejo. Isso não é
possível. Devemos, sim, deixar essa descentralização
atender dentro dos parâmetros mais ou menos delimitados. É isso o que temos de fazer. Caso contrário,
não funciona.
Não restam dúvidas de que este Parlamento compartilha o desejo de contribuir para a construção de
uma nova Federação, erguida sobre bases sólidas de
justiça e desenvolvimento. Temos em 2013, este ano,
uma oportunidade ímpar de colocá-lo em prática pela
via democrática, dando exemplo definitivo do amadurecimento político de nossa grande Nação.
Como diria o saudoso companheiro e amigo
Ulysses Guimarães: vamos votar. Esta tem de ser a
nossa decisão, Sr. Presidente e caros colegas. Vamos
partir para uma decisão mais descentralizadora. Vamos transferir essas responsabilidades, que não são
nossas e não é do Governo Federal, para os Estados
e Municípios, dentro dos parâmetros de responsabilidade. Assim, poderemos aqui legislar, e o Executivo
nacional poderá normatizar, traçar as políticas fundamentais para o País.
E vamos partir para isto, para que harmonicamente possam os Municípios funcionar no seu totum,
e os Estados também, para que não vivam acampados
aqui em Brasília. Eles são obrigados, dessa forma, a
eleger representações aqui em Brasília, transformando os gabinetes dos Deputados e dos Senadores em
verdadeiros despachantes. É isso o que vem ocorrendo. Não dá para ser assim! Não podemos, Sena-
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dor Paulo Davim, trabalhar dessa forma. Isso tem de
ser programado, seguido à risca. Vamos centralizar e
chamá-los à responsabilidade. Ganha-se mais tempo,
não se perde um precioso tempo indo e vindo, tentando, com documentos que vêm para cá e vão para lá.
Resolve-se lá isso, dentro desses parâmetros. Dá-se
uma certa independência, mas não desta forma, vindo aqui, tentando transformar o Governo Federal em
um balcão de atendimento de varejo. Não dá, isso não
funciona. Por isso, nas redes políticas que são básicas
para a Nação, temos de enfrentar isso dessa forma.
O congresso de prefeitos dos 295 Municípios do
Estado, que se realiza em Florianópolis, está debatendo
esse assunto. Aliás, no Brasil, está-se debatendo isso.
E esses prefeitos querem encontrar alguns caminhos.
Acho que é este o momento, neste ano, para definirmos algumas questões. Este é o ano. Precisamos
avançar em algumas questões, que são fundamentais.
Se deixarmos para o ano que vem, ano eleitoral, adeus
Mariana. Já não há mais jeito. Este é o ano para traçarmos os caminhos.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Temos de arregaçar as mangas e tentar implantar
coisas mais duradouras, mais palpáveis, mais claras
para a Nação, para que todos possam saber onde
estamos caminhando, como vamos fazer os planos,
como será possível traçar os caminhos.
Essas são algumas considerações que trago em
homenagem ao congresso dos prefeitos que está ocorrendo no meu Estado, como acontece no Brasil inteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres Colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner,
a Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradeço ao Senador Casildo Maldaner.
Passo a palavra ao Senador Humberto Costa,
como orador inscrito.
Em seguida, pela Liderança, falará a Senadora
Ana Amélia.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, é sobre a Ordem do Dia.
Pedi autorização ao nobre Senador Humberto Costa.
Nós temos aqui um acordo firmado pelo nobre
Senador Vice-Presidente desta Casa, Senador Jorge
Viana, e pelo Senador Alvaro Dias que diz respeito à
votação dos requerimentos que foram apresentados
pelo nobre Senador Alvaro Dias. Ocorre que, no entendimento do Senador Jorge Viana e no entendimento
também do Senador Alvaro Dias, esses requerimentos
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que estão na Mesa devem ser remetidos para a Comissão de Relações Exteriores. Então, como gostaria
que essas matérias fossem realmente remetidas para
a Comissão de Relações Exteriores – o Senador Alvaro Dias está aqui presente, o Senador Jorge Viana foi
quem costurou esse acordo –, estou aqui avalizando
que podem ser remetidos para a Comissão de Relações Exteriores os dois requerimentos protocolados
pelo nobre Senador Alvaro Dias.
Logo depois de o Senador Alvaro Dias fazer uso
da palavra... Já são 16 horas, horário da Ordem do Dia.
Eu gostaria de informar a V. Exª, na condição de Primeiro Vice-Líder do Governo, que, hoje, conforme acordo
firmado com os demais Líderes, nós não teremos votação de matérias, das Medidas Provisórias nºs 581 e
582. Essas matérias devem ser votadas amanhã. Então,
falando pela Liderança, eu pediria que V. Exª, depois da
concordância do Senador Alvaro Dias sobre os requerimentos, encerrasse a Ordem do Dia do dia de hoje.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – O Senador Gim Argello faz referência
a dois requerimentos de minha autoria que convidavam
o Ministro Patriota, das Relações Exteriores, e Gilberto
Carvalho, da Secretaria da Presidência da República, para
falarem ao Plenário do Senado em razão de dois episódios: em pouco tempo, dois embaixadores rasgaram a
Convenção de Viena e, do meu ponto de vista, afrontaram
a soberania nacional, imiscuindo-se em assuntos internos da política brasileira, afrontando inclusive, num dos
casos, o Supremo Tribunal Federal. Esses requerimentos
foram propostos à Mesa exatamente porque a Comissão
de Relações Exteriores estava para ser instalada.
Hoje, o Senador Jorge Viana, que presidia a sessão,
fez um apelo para que esses requerimentos pudessem
ser apreciados na Comissão de Relações Exteriores, já
que ela será instalada brevemente. Nós concordamos
plenamente. É o local mais adequado para esse debate
com os ministros. Estamos concordando, portanto: vamos
retirar os requerimentos que apresentamos ao Plenário
do Senado Federal e vamos apresentá-los à Comissão
de Relações Exteriores. Nós os protocolaremos junto à
Comissão de Relações Exteriores.
Portanto, concordamos com a retirada desses
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – A Mesa aguarda a formalização de V. Exa.
Passamos a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sobre a Ordem
do Dia, então?
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Sobre a Ordem do Dia, nós estamos aguardando o contato com o Presidente. A Mesa está... A
Dra Cláudia está tentando contato com ele. Logo em
seguida nós abriremos a Ordem do Dia.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Está bem. Combinado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho
ocupar a tribuna, na tarde de hoje – não pude fazê-lo na
semana passada –, para aqui relatar um pouco daquilo
que, ao longo desses últimos anos, o País conquistou
e que, com muita justeza, o Partido dos Trabalhadores
resolveu debater, discutir e, acima de tudo, comemorar.
Na semana passada, tivemos a abertura de um
grande seminário nacional que o PT, juntamente com o
Instituto Lula e com a Fundação Perseu Abramo, está realizando para não somente avaliar os dez anos de governo
do PT e das forças que elegeram o Presidente Lula, que
o reelegeram e que elegeram a Presidenta Dilma, mas
para também pensar o futuro, e o principal objetivo é esse.
Eu não pretendo aqui fazer um balanço desses dez
anos, até porque eu pretendo, amanhã, fazer um balanço
específico sobre a política de saúde nesses dez anos.
Acho que o Líder do nosso Partido e outros Senadores
aqui tiveram a oportunidade de apresentar dados e fatos
e de, acima de tudo, contestar as críticas que foram apresentadas pela oposição. Mas, pelo menos minimamente,
nós temos de registrar os grandes avanços que obtivemos nas políticas de bem-estar e de direitos humanos, o
desenvolvimento econômico e, principalmente, o desafio
da inclusão social, que nós estamos enfrentando e vencendo no nosso País ao longo desse período.
Não adianta o surgimento dos discursos de desconstrução, a quererem mostrar ao povo brasileiro um
País que não mais existe, porque a população, os trabalhadores, o povo, as mulheres, os empresários, todos
os segmentos sabem que o País mudou de maneira
bastante profunda. Esses discursos não conseguem
dialogar com a realidade e, por essa razão, não conseguem surtir os efeitos que desejam.
Aqui, vimos, na semana passada, o PSDB, por
intermédio do Senador Aécio Neves e de outros Senadores, fazer retumbantes críticas aos dez anos do
nosso Governo e, em particular, ao Governo da Presidenta Dilma. No entanto, nesse período, nessa última
década – aqui, quero só me apegar àqueles indicadores que falam de redução de desigualdade e de eliminação da pobreza –, a população de baixa renda foi a
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mais beneficiada. A renda dos 20% mais pobres cresceu 5,1% ao ano, um ritmo sete vezes maior do que o
existente antes do nosso Governo. O Brasil conseguiu
reduzir a pobreza extrema, e aquela população com
renda domiciliar, renda per capita, de até US$1,25 por
dia recuou de 14% para 4,2%, fazendo com que atingíssemos os objetivos do desenvolvimento do milênio
antes do prazo com que nos havíamos comprometido.
O salário mínimo real cresceu 70,7% ao longo
desses oito anos, e houve uma queda na desigualdade
de renda de 11,4% e na pobreza absoluta de mais de
37%. Só nos dois primeiros anos do Governo Dilma,
conseguimos tirar da pobreza extrema, da miséria,
mais de 22 milhões de brasileiros. E não foi apenas
isso! Não foram apenas os programas sociais e os programas de transferência de renda que atuaram para
reduzir essa desigualdade, mas foi também a política
econômica do Governo. Criamos, em dez anos, quase
20 milhões de empregos com carteira assinada, e isso
tem um poder muito maior do que simples transferência
de renda para reduzir as iniquidades, para promover
mais justiça social no nosso País.
Portanto, temos o que comemorar, inclusive no momento em que o mundo passa por uma crise tão grave,
com muitos países com crescimento negativo nas suas
economias. E o Brasil, embora tenha crescido pouco,
cresceu. E, o mais importante, preservou os empregos;
e, hoje, nós temos a menor taxa de desemprego dos
últimos anos, que chegou a 5,4%, em janeiro de 2013.
Portanto, são muitos e muitos dados que apontam para uma mudança profunda da nossa realidade.
É óbvio que nós não vamos ficar olhando para trás.
Se hoje o PT, se hoje o Governo estabelece comparações, não é porque estejamos vinculados ao passado
ou olhando pelo retrovisor. Não, é para constatar que a
mudança aconteceu, que a realidade mudou, mas que
temos de pensar para frente. Até porque, quando uma
necessidade básica é atendida, outra necessidade surge.
Aqueles que estavam na miséria até há pouco tempo,
agora querem melhores serviços públicos, a perspectiva
de ingressarem numa universidade, de terem empregos
melhor remunerados. E aqueles que ainda estão nessa
situação sabem que dela vão sair e, por isso, querem
mais do que aquilo que foi colocado até agora.
E nós temos a plena consciência dessa necessidade. É por isso que, nesses seminários, nós estamos
trabalhando uma proposta para o Brasil, a partir de agora, e que signifique aquilo que disse a Presidenta Dilma:
“O fim da miséria é apenas o começo de uma nova era.”
E aí, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que
precisamos fazer uma conclamação à oposição neste País. Infelizmente, no Brasil... Tanto o discurso do
Senador, na semana passada, nesta tribuna, tão fes-
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tejado pela mídia, como as declarações, ontem, do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso mostram que
essas manifestações apenas tratam de uma tentativa
de desconstrução. Não surge uma única palavra ou
uma única proposta que nos diga o que fazer para que
o Brasil possa crescer com mais rapidez ou como nós
podemos incluir de forma definitiva e, acima de tudo, na
condição de cidadania aqueles que ainda vivem na miséria ou aqueles que, agora, estão saindo dela. Não há
uma proposta que fale de educação, que fale de saúde,
que fale de política externa, que fale de inclusão social.
Aliás, o Senador Lindbergh foi muito feliz quando
constatou que por mais de 20 minutos falou o Senador
do PSDB e não pronunciou a palavra “povo”, a palavra
“miséria”, a palavra “trabalhador”, o que demonstra que a
cabeça da oposição ainda está lá atrás, como se o Brasil
fosse o Brasil da década de 80 ou do começo dos anos 90.
Então, o que vemos hoje é a cultura do pessimismo. Em vez de propostas, temos o desejo de que as
coisas não deem certo.
Veja bem, Sr. Presidente, por exemplo, no ano
passado, quais foram...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, sem querer cortar a palavra do orador que
está na tribuna, V. Exª se esqueceu de marcar o tempo.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não, Sr. Presidente. O meu relógio mental aqui
fala que devo ter usado uns cinco minutos.
Sr. Presidente, olhando o posicionamento da
oposição, quais foram os principais centros do debate
que ela trouxe no ano passado? Ameaça de apagão: o
apagão não aconteceu; ameaça de desintegração do
Nordeste a partir do fenômeno climático da seca, mas
as ações que o Governo desenvolveu, embora ainda
haja muito que fazer, fizeram com que esse argumento
também não prosperasse; a crítica ao desenvolvimento
da economia. E, agora, iniciado o ano de 2013, essas
manifestações de pessimismo, esses desejos de que
aconteça o quanto pior, para que seja melhor para a
oposição, começam claramente a não se concretizarem. Basta que vejamos a economia, já neste mês,...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
retomando a sua atividade, a inflação dando demonstrações de que não vai repetir o seu desempenho
de 2012, de que vai cair, a arrecadação de impostos
crescendo, a dívida imobiliária do País caindo; portanto, toda uma situação que vai, mais uma vez, negar
os desejos e a defesa do pessimismo como forma de
enfrentar a realidade.
Vou concluir, Sr. Presidente, a não ser que algum
Senador deseje se manifestar e V. Exª assim o permitir.
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O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Se V.
Exª pudesse me dar um aparte, eu agradeceria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Com a autorização do Presidente.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Ele está
usando o tempo de quê, Presidente?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
De inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – De inscrito.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Inscrito? Ele poder dar aparte. Se ele quiser dar aparte...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Como o tempo está esgotado, eu acrescentei
mais três minutos para que os senhores possam usar
do aparte solicitado.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Pronto!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – E
me dê mais três para eu contestá-lo.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Não, V.
Exa fique despreocupado. A tribuna é livre. Logo que V.
Exa descer, eu posso subir. Posso lhe conceder aparte
também. Senador, V. Exa falou em inflação. Como o Governo mente, Senador! O Governo mente descaradamente! Senador, dois meses atrás ou três meses atrás,
o quilo da farinha no meu Estado era R$2,50. Hoje, Senador, está R$7,80. Vou repetir para V. Exa: R$7,80! O
peixe – o meu Estado é conhecido como exportador de
peixe –, a pescada amarela, Senador, custava R$10,00
o quilo. Está R$53,00 o quilo! O feijão, o arroz. Como
não há inflação, Senador? Como? Tudo aquilo que V.
Exa coloca, que parece às vezes, com a colocação de
V. Exa, ser verdade, morre para a dona de casa quando
ela escuta e vê que V. Exa diz que não há inflação no
País. É galopante, Senador, é vergonhoso! É galopante
e vergonhoso! V. Exa pode até estar tirando no sorriso a
seriedade da coisa, mas isso é normal em V. Exas. Então, o nosso partido, Senador, fala a verdade, mostra
números. Eu estou lhe mostrando números.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Porque eu
faço as compras para a minha família. Eu vou comprar
no supermercado. Se alguém disser para mim que eu
estou mentindo, que eu não estou falando a verdade,
eu ofereço o meu mandato. Eu ofereço – olhe o que eu
estou lhe falando, está gravando – o meu mandato, se
eu não estiver falando a verdade. Porque eu faço, eu
compro, eu sei, eu vivo a realidade do povo. Entre no
supermercado hoje e faça uma avaliação de três meses para cá. Outra coisa, Senador, pelo amor da Santa Filomena ou de Nossa Senhora de Nazaré, minha
protetora, dizer que no País não há pobreza? Senador,
visite o interior deste País. Eu visito todos os finais de
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semana. Visite V. Exª, veja como vive o interiorano. Veja!
E dizer que acabou a miséria, que acabou a pobreza?
Isso é uma piada, Senador! Eu tenho os números que
vou passar para V. Exª, através da tribuna, no meu pronunciamento de amanhã. Muito obrigado pela gentileza.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente... (Pausa.)
V. Exª, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) –
Meu prezado amigo Senador Humberto Costa, o Governo
já tem o apoio evidentemente do PT, do PMDB, do PTB,
do PR, do PSD, do PDT. V. Exª quer o apoio também da
oposição, do PSDB, do Democrata? Isso aqui vai virar o
quê? Uma Coreia do Norte? Cuba? Não pode. A oposição é importante, Senador. E o fato de a oposição fazer
a sua crítica, ela está cumprindo, ao fazê-lo, o seu dever.
A preocupação com a inflação não é apenas nossa. O
Presidente do Banco Central, Tombini, se manifesta muito
preocupado com isso. O raquitismo do PIB mereceu até a
expressão da própria Presidente da República: “pibinho”.
A seca do Nordeste, V. Exª, que é um ilustre representante do Nordeste, sabe que é um castigo, é um flagelo
que volta, assim como voltou agora a dengue; o crack
que se dissemina pelas cidades – as Santas Casas com
suas portas ameaçadas de fechar – são problemas que,
se a oposição não põe em evidência, para reclamar medidas do Governo, para chamar a atenção do Governo,
para criticar, para cobrar as suas promessas, quem o
fará? Não confunda isso com pessimismo ou com falta
de patriotismo. Nem queira, a partir da manifestação da
oposição, dizer: “Olha, somos nós contra eles, é o povo
contra isso”. Não é nada disso. É a oposição legitimamente exercendo o seu dever, o seu dever político. E o
Governo faria melhor se ouvisse, às vezes, as vozes da
oposição. Quem sabe nós estaríamos hoje em melhor
situação do que estamos? Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, com
todo o respeito...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Permite-me um aparte?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Posso
conceder o aparte ao Senador Wellington Dias? (Pausa.)
Pois não, Senador.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu querido Senador Humberto, só para registrar que eu acho
que ninguém pode negar que, claramente, o Brasil está,
como se diz, superando a miséria e a pobreza. Não estamos dizendo que já vencemos essa etapa. Não. Mas
estamos no caminho de superação. Acho que ninguém
pode negar o crescimento da renda, do salário, da classe
média. E mais: no momento em que os países considerados como referência em desenvolvimento estão fazendo
o contrário; num ambiente mundial em que ocorre, nos
outros países, o contrário. Por isso, eu queria parabenizar
V. Exª pela forma como trata do tema, sabendo – apenas
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para clarear, embora todo mundo conheça – que a inflação é uma composição, um conjunto grande de itens
e apresenta situações sazonais sempre: às vezes, sobe
a carne; às vezes, sobe o tomate; às vezes, sobe outro
item. É o mesmo critério que sempre se usou, que se
adota em vários países do mundo. Uma instituição séria
como o IBGE, o próprio setor privado, várias instituições
que fazem cálculos apontam essa situação da inflação.
Era isso. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Agradeço a V. Exª o aparte, bem como aos dois Senadores que o antecederam.
Vou concluir meu discurso, dizendo que quem
acompanhou a minha fala desde o início ou quem se
der o trabalho de ler as notas taquigráficas sabe que,
em nenhum momento, eu afirmei que a inflação acabou, que a miséria acabou. Seria uma posição equivocada da nossa parte.
O que nós mostramos é que o discurso da oposição, de que o País está sem rumo, de que o País e
a economia estão fora de controle, não corresponde à
realidade e que todas as previsões catastróficas que
têm sido feitas pela oposição, até agora, não têm conseguido concretizar-se como verdade.
Eu quero – só para concluir mesmo, Sr. Presidente
– dizer ao Senador Aloysio Nunes, a quem eu admiro
profundamente, que é óbvio que nós respeitamos a
oposição, sabemos que ela é necessária, e nós, do
PT, mais do que ninguém, sabemos enfrentar o debate com a oposição. Não queremos calar a oposição.
O que nós queremos é fazer um debate sobre o País.
Ainda ontem, nós vimos um ex-Presidente da República, num seminário que deveria debater o Brasil,
em vez de fazê-lo... Porque faltam argumentos para
pensar o futuro, terminam sobrando as agressões.
O que nós estamos fazendo aqui, hoje, é um convite à oposição, para fazer um debate sério, centrado no
que o País precisa, para que nós possamos fazer com
que o Brasil, de fato, ocupe aquele espaço que lhe cabe.
E, com muita honra, o nosso Governo vem trilhando os
caminhos para que, efetivamente, ele possa ocupá-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Muito obrigado, Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Passo à leitura do
OFÍCIO Nº 20, DE 2013
(Endereçado ao Presidente da Casa,
Senador Renan Calheiros.)
Nos termos do art. 61 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, o Partido dos
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Trabalhadores, PT, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB,
e o Partido Republicano Brasileiro, PRB, que compõem o
Bloco de Apoio ao Governo indicam como Líder o Senador
Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 20/2013 – GLDBAG
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 61 e seguintes do Regimento
Interno do Senado Federal, o Partido Democrático Trabalhista – PDT, o Partido Socialista Brasileiro – PSB, o
Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Comunista
do Brasil – PCdoB e o Partido Republicano Brasileiro
– PRB que compõem o Bloco de Apoio ao Governo,
indicam, como Líder, o Senador Wellington Dias, do
Partido dos Trabalhadores – PT.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) –
OFÍCIO Nº 1, DE 2013
Foi encaminhado ao Exmº Presidente da Casa.
Comunico a V. Exª que, em reunião realizada no
dia 26 de fevereiro do ano em curso, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Serviço de
Infraestrutura para o biênio 2013/2014 o Senador Fernando Collor e o Senador Sérgio Petecão, respectivamente.
Assinado pela Senadora Lúcia Vânia, Presidente
em exercício.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 1/2013 – CI
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada no dia 26 de fevereiro do ano em curso, foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, para o Biênio 2013-2014, o Senador
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Fernando Collor e o Senador Sérgio Petecão, respectivamente. – Senadora Lúcia Vânia, Presidente em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, há um
acordo de Lideranças no sentido de que, hoje, não
haverá votação. V. Exª, só como sugestão, já que são
16h24, poderia abrir e fechar a Ordem do Dia, para que
os oradores pudessem continuar sua fala pós-Ordem
do Dia. É apenas uma sugestão, Presidente.
Agradeço se V. Exª puder fazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Senador Mário Couto, a informação que a
Mesa tem é a de que o Presidente da Casa está vindo aqui, para abrir a Ordem do Dia. Vamos aguardar
mais 5 minutos, é o tempo em que um orador inscrito
na condição de Líder faz uso da palavra.
Passo a palavra, na condição de Líder, ao Senador João Costa, que disporá de 5 minutos, já que
a Senadora Ana Amélia está inscrita, mas pediu para
falar depois da Ordem do Dia.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, amigos e amigas que acompanham
esta sessão plenária por meio da Rádio e da TV Senado, o meu objetivo nesta tarde, Sr. Presidente, é falar
um pouco sobre as normas constitucionais de eficácia
limitada de princípio programático, também conhecidas
como normas principiológicas.
Inviável é falar de tais normas sem fazer referência à evolução histórica do direito constitucional e das
Constituição. Entre as concepções mais importantes
sobre Constituição estão a de Ferdinand Lassalle, o
sentido sociológico; a de Schmitt, o sentido político; e
a de Kelsen, o sentido jurídico.
A análise do tema exige também uma abordagem da legitimação do direito, de acordo com a ética
de Kant, com o método voluntarista de Hans Kelsen e
com a racionalidade comunicativa e não instrumental
de Jürgen Habermas.
Com a Constituição Federal de 1988, o direito constitucional brasileiro passou a adotar o modelo de Constituição dirigente, em substituição ao modelo de Constituição
garantia. Com essa alteração, a Constituição assumiu
como proposta não só a garantia dos direitos fundamentais contra o poder do Estado e sua natural tendência ao
abuso, mas também a inserção de um bloco programático-dirigente, com a finalidade de fornecer à atividade estatal
uma direção política vinculada e permanente.
Houve, então, a institucionalização jurídico-constitucional dos critérios do justo comum e da política
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justa. Mais que nunca, a Constituição brasileira passou
a ser reflexiva e autolimitada, estando sempre voltada
para o resultado justo, tendo como objetivo principal a
mudança social através do direito.
Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, ao intérprete caberá a difícil tarefa de dar
efetividade às normas constitucionais relacionadas às
transformações políticas, econômicas e sociais. Não
poderá perder de vista as três concepções sobre o verdadeiro sentido da Constituição. Livre de qualquer preconceito, poderá confrontar essas três propostas com o
objetivo de entender a Constituição. Atualmente, é certo
que nenhuma delas pode ser aceita como absoluta, mas
nem por isso devem ser esquecidas ou desprezadas.
Na relação entre filosofia e constituição, há de
observar-se o juízo kantiano a priori, cuja universalidade tem amparo na razão. Isso significa, em relação à
Constituição, que seus preceitos devem estar contidos
nos valores universais incondicionais e necessários.
De outro lado, Kelsen procura desenvolver uma
teoria da interpretação jurídica e da legitimação do
direito. Quanto à legitimação, referindo-se à teoria escalonada das normas, argumenta que entre a Constituição e as normas inferiores é estabelecida uma
relação dispositiva, estipulativa ou de vinculação, na
qual a norma mais alta vincula o conteúdo e o procedimento de produção da norma inferior.
Constituição é, para ele, norma pura, puro dever
ser, sem qualquer pretensão de natureza sociológica,
política ou filosófica.
Quanto a Habermas, resta claro que ele considera
o consenso fundado na racionalidade de tipo comunicativa e não instrumental como parte constitutiva da
própria validade da norma moral e, por conseguinte,
da norma jurídica. O próprio Habermas, mais recentemente, afirmou que os direitos fundamentais não devem
ser nada além de pressupostos básicos de formação e
conformação do direito (Ausgetaltung), com base em
uma participação no processo legiferante.
Em outras palavras, Sr. Presidente, o consenso
é a própria base de legitimidade e validade da norma
jurídica, de modo que o Estado de Direito e os direitos fundamentais devem servir apenas para garantir a
moldura normativa fundamental para garantir o debate
em igualdade de condições. Todas as questões, além
disso, devem ser fruto do próprio debate, sem que sejam tidas como simplesmente dadas.
Nesse sentido, Habermas revela uma proposta
antipaternalista, o que o levou a criticar a atuação do
Tribunal Constitucional alemão e a defender que direitos fundamentais não devem ser hipostasiados
Se todo poder político emana do povo (Vom Volk
Ausgeht), então não se admite que várias questões da
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vida de toda a população sejam resolvidas pelo poder
elitista de especialistas em Direito.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Estou
terminando, Sr. Presidente.
Por outro lado, relembre-se a presença, no texto
constitucional brasileiro, de inúmeras normas de eficácia
limitada de princípio programático, tais como as relativas ao direito à saúde (art. 196), à educação (art. 205),
à cultura (art. 215) e à proteção da criança (art. 227).
A toda evidência, o constituinte impõe, com tais
normas, uma obrigação programática e principiológica
a ser cumprida e seguida rigorosamente pelos órgãos
do Estado, obrigando-os a cumprir os fins sociais que
justificaram a sua criação e estruturação.
Vê-se que ainda é comum o descumprimento dos
programas e dos princípios referidos, por meio do desvio
de finalidade ou do desvio dos próprios recursos por
parte dos gestores, administradores e representantes
do Estado de maneira geral (rectius: União, Estados e
Distrito Federal e Municípios).
Com isso, em flagrante violação ao ordenamento
jurídico, são...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – ...desviados os recursos que deveriam ser aplicados na
saúde, na educação (Fora do microfone.), na cultura
e na proteção da criança.
Sr. Presidente, vou terminar porque o prazo já
está adiantado, mas peço a V. Exª que, diante da exiguidade do prazo e da lista de oradores inscritos, dê
como lidas as peças do meu pronunciamento, que
termino já em seguida.
Quero resumir, Sr. Presidente, dizendo que, toda
vez que tivermos desvio de finalidade ou desvio de recursos voltados para normas programáticas da Constituição, nós precisamos punir o agente público que
desviou a conduta ou que desviou o recurso.
Com essas palavras, desejo a todos uma boa
tarde e muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO COSTA EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Senhor (a) Presidente,
Dirijo-me à ilustre presença de Vossa Excelência, para solicitar que as peças anexas sejam dadas
como lidas.
Nesta oportunidade, reitero meus sinceros votos de
admiração e profundo respeito. – Senador João Costa.
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Durante o discurso do Sr. João Costa, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 89, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, c/c o art. 49, inciso
X, e art.74, inciso IV, todos da Constituição Federal;
c/c art. 216, I e II, do Regimento Interno do Senado
Federal; c/c os arts. 1º e 2º do Ato da Mesa nº 1, de
2001, que regulamenta a tramitação de requerimento
de informação no Senado Federal, solicito a Sua Ex-
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celência o Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União as seguintes informações, atinentes
ao Sistema de Controle Interno da União:
Como é feita a divisão da força de trabalho especificando, no mínimo, a aplicação desta entre administração direta, indireta e fiscalização de recursos
transferidos;
Especificar o número de auditorias, operações
especiais e inspeções realizadas nos últimos cinco
anos, discriminando quantas foram realizadas para instruir prestações e tomadas de contas anuais, quantas
foram realizadas para apurar denúncias e representações e quantas foram realizadas com base em plano
de auditoria da CGU, dividindo a informação pelo corte
populacional descrito no item anterior (administração
direta, administração indireta e fiscalização de recursos transferidos);
Quais são os critérios de risco de auditoria utilizado pela CGU para elaboração de seu planejamento
de auditorias e fiscalizações;
Quais foram os trabalhos relevantes (no entendimento desta Controladoria) realizados pela CGU nos
últimos cinco anos na fiscalização da administração
direta, indireta e recursos transferidos;
Como está estruturado o Sistema de Controle
Interno para o Controle da Administração Indireta na
Administração Pública Federal;
Como está estruturada a sistemática de avaliações operacionais e de desempenho de programas de
governo na CGU e quantos programas são avaliados
anualmente;
Quanto às Agências Financeiras Oficiais de Fomento, especifique a atuação do Sistema de Controle Interno Federal, principalmente no que se refere à
atuação do BNDES.
Justificação
O Controle Interno, constitucionalmente (art.74)
serve de base para o trabalho do controle externo, cuja
titularidade pertence ao Poder Legislativo e é exercido
com auxílio do Tribunal de Contas da União.
O Sistema de Controle Interno da União tem por
órgão central a Controladoria Geral da União e toda sistemática de controle e avaliação parte de uma análise
prévia dos controles internos dos órgãos envolvidos.
Nos últimos anos os nossos sistemas de controle tem agido de uma forma excessivamente reativa, aparecendo a posteriori aos escândalos que são
noticiados pela mídia.
Este requerimento vem no sentido de entender
a estrutura e alcance do sistema de controle interno e
ter as condições mínimas para promover um diagnóstico para inserir melhorias e gerar mudanças no Siste-
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ma de Controle, dentro do contexto da titularidade do
exercício do Controle Externo pelo Poder Legislativo.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 90, DE 2013
Considerando a competência exclusiva do Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, prevista no art. 49, inciso X, e nos termos
do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e
atendendo aos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitados
ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil os
seguintes esclarecimentos acerca dos depósitos das
contribuições parafiscais que suportam as atividades
das entidades que fazem parte do Sistema S (SENAI
– Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; SESI
– Serviço Social da Indústria; SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio; SESC – Serviço
Social do Comércio; SEBRAE – Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas; SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; SEST – Serviço
Social de Transporte; SENAT – Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte; SESCOOP – Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo; ABDI
– Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial;
APEX – Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento):
1. Quais as instituições financeiras depositárias
dos recursos disponíveis das entidades que fazem
parte do Sistema S?
2. Quais as modalidades de aplicação das disponibilidades de recursos dessas entidades no sistema
financeiro?
3. Quais os resultados da fiscalização pelo Banco Central do Brasil com relação ao cumprimento das
disposições do Decreto-Lei nº 151, de 9 de fevereiro
de 1967, no tocante aos estabelecimentos bancários,
conforme determina o art. 6º dessa norma legal?
Justificação
O sistema S é suportado por um conjunto de onze
contribuições parafiscais instituídas por diferentes leis.
Em geral, essas contribuições incidem sobre a folha de
salários das empresas pertencentes à categoria profissional correspondente. As receitas das contribuições ao
Sistema S são arrecadadas pela Secretaria da Receita
Federal que repassa os recursos a entidades de natureza privada, prestadoras de serviços considerados
de interesse público. Esses recursos têm a finalidade
de financiar atividades que visem ao aperfeiçoamen-
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to profissional (educação) e à melhoria do bem-estar
social dos trabalhadores (saúde e lazer).
Embora as entidades que fazem parte do Sistema S (SESI, SESC, SENAI, entre outras) tenham
personalidade de direito privado, pelo fato de administrarem verbas decorrentes de contribuições parafiscais
e gozarem de uma série de privilégios próprios de
entes públicos, estão sujeitas a normas semelhantes
às da Administração Pública sob vários aspectos. Assim, o entendimento corrente é o de que os recursos
das contribuições transferidos para elas são públicos
e obedecem ao preceito constitucional constante do
art. 164, § 3º, da Carta Magna, segundo o qual “as
disponibilidades de caixa da União serão depositadas
no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos órgãos ou entidades do poder
público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais”.
Nesse contexto, as entidades do Sistema S estão
submetidas às normas estabelecidas no Decreto-Lei
nº 151, de 9 de fevereiro de 1967, que determina que
as disponibilidades do SESI, SESC, SENAI, SENAC e
dos Sindicatos, Federações e Confederações das categorias econômicas e profissionais devam ser mantidas
em depósito exclusivamente no Banco do Brasil S.A.
e nas Caixas Econômicas Federais. Cabe notar que
esse diploma legal foi recepcionado pela Constituição
Federal, estando em plena vigência.
Não obstante, temos informações de que o referido Decreto-Lei não vem sendo cumprido e que
recursos das entidades do Sistema S estariam sendo
mantidos em instituições financeiras privadas, o que nos
causa preocupação, tendo em vista o caráter público
das contribuições parafiscais por elas administradas.
Também nos causa preocupação a forma como
têm sido aplicadas as disponibilidades das entidades
do Sistema S, uma vez que tais recursos, por serem
públicos, devem ser mantidos em aplicações que preservem seu valor e tenham baixo risco.
Considerando a importância de o Congresso Nacional tomar conhecimento sobre a forma como vêm
sendo administrados os depósitos bancários provenientes das contribuições parafiscais repassadas para as
entidades do Sistema S, solicitamos à Mesa do Senado
Federal para que encaminhe o presente Requerimento de Informações ao Exmo. Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil para que, no prazo determinado pela
Constituição Federal, informe o que foi solicitado.
Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser
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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 91, DE 2013
REQUEIRO, nos termos do art. 71, incisos IV e
VII, da Constituição Federal e dos arts. 215 e 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Tribunal de Contas da União informações constantes dos quesitos abaixo relacionados, relativamente
a cada uma das seguintes entidades: a) Confederação
Nacional da Indústria (CNI); b) Confederação Nacional
do Comércio (CNC); c) Confederação Nacional da Agricultura (CNA); d) Confederação Nacional do Transporte
(CNT); e e) Organização das Cooperativas Brasileiras.
Os quesitos são os seguintes:
Arrecadação dos exercícios de 2010, 2011 e 2012;
Disponibilidade financeira dos exercícios findos,
2010, 2011 e 2012;
Valor total da folha de pagamento, exercício 2012;
Total de gastos com publicidade e eventos, exercício de 2012; e Relação dos 10 (dez) maiores fornecedores.
Justificação
As confederações nacionais da indústria, do comércio, da agricultura e dos transportes, assim como
a organização das cooperativas brasileiras, são entidades que prestam relevantes serviços ao País, em
suas respectivas áreas de atuação.
As informações ora requeridas ao Tribunal de
Contas da União referem-se a dados orçamentário-financeiros das mencionadas instituições, especificamente quanto à arrecadação, disponibilidade financeira,
folha de pagamento, gastos com publicidade e eventos.
Adicionalmente, solicito a relação dos principais fornecedores das mencionadas instituições.
Embora as confederações sejam pessoas jurídicas de direito privado, a elas são destinadas parcelas
das contribuições compulsórias atribuídas às entidades
do Sistema “S” e arrecadadas pela Receita Federal.
Não há dúvida, portanto, de que as confederações administram também recursos públicos oriundos
dessas contribuições, dotadas, portanto, de natureza
tributária. Assim, elas estão sujeitas a normas aplicáveis à administração pública e, no caso, à competência
fiscalizadora do Congresso Nacional com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, consoante o disposto no
art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal.
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A solicitação tem por objetivo subsidiar estudos,
com vistas à possível elaboração de proposições legislativas para o aprimoramento do marco regulatório.
Como visto, as informações solicitadas estão inseridas
nas atividades de fiscalização e de controle externo
do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, consoante a determinação contida
na Constituição Federal.
Pelos motivos e fundamentos expostos, submeto
o presente requerimento à deliberação desta Casa.
Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos de urgência.
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REQUERIMENTO
Nº 92, DE 2013
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução do Senado nº 9, de 2013, que institui as sessões
de debates temáticos do Senado Federal.
Há outro requerimento para ser lido:
REQUERIMENTO
Nº 93, DE 2013
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, para
o Projeto de Resolução nº 27, de 2011, que “altera o
Regimento Interno do Senado Federal para regulamentar a competência prevista no inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, de avaliar o Sistema Tributário
Nacional e as administrações dos entes federados”.
São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esses requerimentos serão votados
após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art.
340, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à

ORDEM DO DIA
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB, V. Exª
está com a palavra.
O Senador Mário Couto já está devidamente inscrito para logo após a Ordem do Dia.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, na Ordem do Dia nós temos o Item 1
da pauta, que é o Projeto de Lei de Conversão nº 32,
e também o Item 2, que é o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2013.
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Devido a algumas discussões internas da bancada e a questões jurídicas inclusive, que precisam
de melhor esclarecimento, solicito a V. Exª que esses
dois projetos de conversão fiquem fora da Ordem do
Dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, hoje pela manhã, o
Senador Líder do Governo, Eduardo Braga, deu-me
a honra de me consultar a respeito do adiamento da
Ordem do Dia, uma vez que a Liderança do Governo
e os partidos que compõem a situação ainda estavam
debruçados sobre as emendas que foram acrescidas
às duas medidas provisórias.
Pedi ao nobre Líder o tempo de mais um dia para
poder chegar à conclusão que permitisse à Bancada

590

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

majoritária e também à Bancada da oposição um debate e a deliberação sobre essa questão.
Como não há prejuízo, uma vez que ficou assentado
que votaríamos amanhã, a Bancada do PSDB concorda.
E eu queria aproveitar também a oportunidade,
Sr. Presidente, para reiterar diante de todo o Senado
o agradecimento que fiz a V. Exª hoje pela manhã.
Hoje, Senador Eunício, há uma movimentação
muito grande de representantes das santas casas e
de hospitais filantrópicos do Brasil inteiro, que estão
às voltas com uma crise financeira gravíssima, que decorre basicamente da falta de regulamentação, melhor
dizendo, do atraso na fixação de valores do SUS que
possam pelo menos cobrir os custos das santas casas.
Conversei com o Presidente Renan por telefone
ainda ontem, e o Presidente imediatamente mandou
que marcasse a audiência, que ocorreu hoje pela manhã. O Presidente foi muito solícito e imediatamente
colocou-se à disposição do movimento para auxiliar
as santas casas, com o prestígio do Senado, na luta
justa pelo reajuste da tabela do SUS, que é a única
medida que poderá impedir o fechamento dessas entidades que respondem hoje por 50% do atendimento
ambulatorial e hospitalar do nosso País.
Mais uma vez, então, Sr. Presidente, muito obrigado
pela presteza com que V. Exª atendeu ao nosso pedido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Aloysio Nunes.
E, pelas intervenções que aqui foram feitas pelo
Líder do PMDB, Senador Eunício Oliveira, e pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, nesta
Casa do Congresso Nacional, nós, hoje, não vamos
ter Ordem do Dia. A Ordem do Dia e a votação das
medidas provisórias…
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, só para complementar…
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Não há nenhum problema em relação à votação do
Item 3 da pauta, se for o caso, por parte do PMDB.
Trata-se do Projeto de Lei de Conversão nº 31, de
2012, da Medida Provisória nº 588, que abre o crédito
extraordinário para o financiamento do Fies.
Não há nenhuma objeção. Amanhã a Bancada
do PMDB estará aqui para votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Amanhã nós votaremos essas matérias
que estão trancadas pelos itens 1 e 2. Amanhã votaremos com muita satisfação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Amanhã o PMDB se compromete a votar as duas
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outras matérias e, obviamente, na sequência, essa
outra matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro, portanto, encerrada a Ordem
do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 581, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 32, de 2012, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; altera a Lei nº 12.712, de 30
de agosto de 2012, para autorizar a União a
conceder subvenção econômica às instituições
financeiras oficiais federais, sob a forma de
equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, e nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
que tratam das operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil S.A.; altera a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto
de 2001, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para estender à Região Centro-Oeste
incentivos fiscais vigentes em benefício das
Regiões Norte e Nordeste; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
581, de 2012).
Parecer sob nº 52, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Delcídio do Amaral (PT/
MS); e Relator Revisor: Deputado Policarpo
(PT/DF), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 32, de 2012, que oferece.
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 1, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 582, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 1, de 2013, que altera a Lei
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas
dos setores industriais e de serviços; permite
depreciação de bens de capital para apuração
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do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a
Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, quanto
à abrangência do Regime Especial Tributário
para a Indústria de Defesa; altera a incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização da laranja; reduz o
Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo de transporte de carga; altera as Leis
nºs 12.715, de 17 de setembro de 2012, 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, 10.925, de 23 de
julho de 2004, e 9.718, de 27 de novembro de
1998; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 582, de 2012).
Parecer sob nº 1, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Marcelo Castro (PMDB/PI);
e Relator Revisor: Senador Francisco Dornelles
(PP/RJ), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 1, de 2013, que oferece.
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor de Operações Oficiais
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos
e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais, para o fim que
especifica (proveniente da Medida Provisória
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 92, de 2013, de urgência, lido no período do expediente, para o Projeto de Resolução
do Senado nº 9, que “institui as sessões de debates
temáticos do Senado Federal”.
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/
PMDB – AL) – Passamos, agora, à apreciação do
Requerimento nº 93, de 2013, o Projeto de Resolução nº 27, de 2011, que “altera o Regimento Interno
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do Senado Federal, para regulamentar a competência prevista no inciso XV, do art. 52, da Constituição
Federal, de avaliar o Sistema Tributário Nacional e as
administrações dos entes federados”.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para manifestar a nossa posição favorável
a esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – O nosso voto é a favor.
Agora, gostaria de fazer uma observação sobre
as MPs 581 e 582.
Conversei hoje de manhã com o Senador Eduardo
Braga, Líder do Governo, que estava conversando com
o PMDB, sobre algumas emendas que a Bancada do
PMDB pretende defender. Eu gostaria de fazer ciente a Casa de que o Democratas está absolutamente
pronto para votar a MP nº 582, que trata especificamente da desoneração da folha de pagamento, que
é um compromisso do Governo com a produtividade
e com a competitividade de empresas. É a troca da
contribuição previdenciária por 1% do faturamento,
uma coisa que já foi concedida a alguns segmentos
da economia e que se pretende agora, com essa MP,
como ela está posta e como fez a Câmara, estender
para outros segmentos da economia. O nosso compromisso com a competitividade reside exatamente
em votar matérias como essa.
Ainda hoje, pela manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, o Presidente recém-eleito, Senador
Lindbergh, falava numa pauta voltada para a competitividade, investimentos em infraestrutura, abaixamento
da carga tributária, diminuição do custo das empresas.
É isso aí. A gente vai fazer um Brasil competitivo votando matérias como essa.
Então, eu gostaria de manifestar a posição do
meu Partido e pedir o compromisso da Base do Governo, para que essa matéria fosse apreciada e votada
amanhã, sem falta, porque ela vence no dia 28, quinta-feira. Se não votarmos esta matéria, que é meritória,
da iniciativa do Poder Executivo, ela caducará e perderemos uma preciosa oportunidade de se fazer do
Brasil um País competitivo.
De modo que quero deixar aqui a minha posição
e meu apelo para que apreciemos a 581 e, principalmente, a 582 na sessão de amanhã, impreterivelmente.
Era o que gostaria de dizer, encaminhando favoravelmente ao requerimento em apreço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa levará em consideração os ar-
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gumentos defendidos por V. Exª e o apelo feito também por V. Exª à Mesa, e amanhã, certamente, nós
votaremos essas duas medidas provisórias, que são
importantes para o Brasil.
Agradeço a V. Exª.
Em votação, portanto, o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
As matérias a que se refere figurarão na Ordem
do Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos
termos do art. 336, inc. II, do Regimento Interno do
Senado Federal.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício. Em seguida, darei a
palavra ao Senador Mário Couto.
Com a palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Presidente, peço a palavra
a V. Exª para fazer um registro.
No dia de hoje, tomou posse o Professor Virgílio
Augusto Sales Araripe no cargo de Reitor do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
Desejo ao Prof. Virgílio e a sua equipe uma gestão vitoriosa, pois à instituição, que ele passa a dirigir,
cabe um papel muito importante na estratégia de qualificação de recursos humanos de alto nível e desenvolvimento científico-tecnológico implementada pelo
governo da Presidente Dilma.
Era o que eu queria comunicar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário
Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Há um mês ou dois meses eu propus uma comissão externa de Senadores para ir até a
cidade de Belém, no Estado do Pará, fazer uma visita
de inspeção à Federação Paraense de Futebol. Nessa
ocasião, outros Senadores se manifestaram, pedindo
também em seus Estados, em virtude do longo período de administração, que passa de 20 anos, de cada
presidente de federação no Norte do Brasil – não sei
em outros Estados –, mas pelo menos no Norte isso
aí é ponto pacífico.
Presidente, pedimos a V. Exª – nós conseguimos
indicar e todos os Senadores de todos os partidos estão indicados à Mesa – que conseguisse marcar a data
para que esses Senadores pudessem se deslocar até
Belém para fazer a inspeção – que o Senador Mário
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Couto pediu – na Federação Paraense de Futebol. Poderia ser este mês, se for possível. Mas, se não, para o
próximo mês; que pudesse ser o mais rápido possível.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tomarei imediatamente as providências
cabíveis ao pedido do Senador Mário Couto.
Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para consignar um agradecimento em meu nome
pessoal, em nome de toda a minha família, a V. Exª,
ao Senador Cícero Lucena. Igualmente ao Senador
José Agripino e ao meu vizinho de bancada, Senador
Roberto Requião e a todos os pares pela aprovação
do requerimento para a realização de uma sessão especial, no próximo dia 18 de março, em homenagem
à memória do ex-Senador e Governador, do meu pai,
Ronaldo Cunha Lima.
Desde já, formulo o convite a todos para que,
compatibilizando naturalmente a agenda sempre muito
demandada, possam aqui estar no próximo dia 18 de
março, para que façamos, com a suspeição da minha
palavra neste instante, as merecidas homenagens a
esse homem público exemplar, digno, honrado que foi
Ronaldo Cunha Lima.
Sr. Presidente, permita-me também estender o
agradecimento à Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral
da Mesa, pela presteza de sempre, pela gentileza
de toda vez, ao tempo em que, em nome do povo da
Paraíba, agradeço por todas as manifestações feitas
desde o desaparecimento de meu pai que construiu,
como eu disse, essa vida de serviço ao povo do Brasil e, muito particularmente, ao povo da Paraíba e de
Campina Grande.
O agradecimento mais escolhido nesse instante.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, uma manifestação sobre a fala do Senador
Cássio Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou estar dia
18 aqui chova canivete por uma razão muito simples:
é que sou daqueles que acham que as boas referências políticas merecem ser lembradas, referenciadas
e reverenciadas. É o caso de Ronaldo.
Ronaldo foi, em vida, um grande amigo meu, ele
foi governador da Paraíba quando eu fui governador do
Rio Grande do Norte; vivemos momentos importantes
da vida pública do Nordeste do Brasil, fui seu colega
aqui no Senado e guardo dele as minhas melhores
memórias, melhores lembranças.
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Era um homem probo, um homem competente
e um homem de agradabilíssima convivência. Acima
de tudo, de agradabilíssima convivência. Um homem
decente, a quem a Paraíba deve muito e a quem o
Brasil também deve. Ele é um campinense paraibano
exportado, para alegria do Brasil.
De modo que eu quero dizer ao Senador Cássio
Cunha Lima que, com a maior alegria, ouço a informação de que dia 18 de março vai ocorrer a sessão
de homenagem ao ex-senador, e quero dizer que vou
estar presente, vou ser o primeiro da fila para ouvir e
falar sobre Ronaldo Cunha Lima.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Eu só queria aqui reafirmar uma
solicitação à Mesa: que sejam retirados os dois requerimentos de autoria do Senador Alvaro Dias – penso
que o Senador já fez referência à Mesa – que tratavam
da convocação do Embaixador Patriota para tratar de
algumas questões levantadas aqui no plenário, inclusive pelo nobre Senador Pedro Taques.
E no entendimento que eu fiz hoje com o Senador Alvaro Dias, ainda quando presidia a sessão, ele
está retirando os requerimentos e vai transformá-los
num convite feito na Comissão de Relações Exteriores.
Também já há o entendimento, por parte do Embaixador Patriota, de vir ao Senado na data marcada,
aceitando o convite. Então, só faço aqui... E cumprimento, aproveito para cumprimentar o Senador Alvaro Dias
e o próprio Senador Pedro Taques pela compreensão
de agilizar o processo legislativo e de termos não mais
como convocação, mas como convite, a presença do
Embaixador e Chanceler do Brasil, Patriota.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Alvaro Dias vai formalizar
a retirada dos requerimentos. Nós estamos apenas
aguardando essa iniciativa do Senador Alvaro Dias.
E sobre a sessão de homenagem ao ex-senador,
ao querido, ao eterno Senador Ronaldo Cunha Lima,
que acontecerá no dia 18 de março, é importante ressaltar, Senador Cássio Cunha Lima, que o Senador
Ronaldo Cunha Lima é uma das referências do Senado
Federal, um dos grandes homens públicos do Brasil, e
certamente, no dia 18, todos nós estaremos aqui para
homenageá-lo devidamente.
Concedo a palavra...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário
Couto, pela Liderança do PSDB... Pela Liderança da
Minoria. Em seguida, daremos a palavra à Senadora...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente. Encerramos a Ordem do
Dia já?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, já encerramos
a Ordem do Dia.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Então está bom. Só
para constar, Sr. Presidente, e agradecer à Secretaria-Geral da Mesa e a V.Exª por ter pautado, para quinta
e última discussão, a PEC 42, que cria o TRF do Paraná; está pautado então para a próxima sessão de
terça-feira, dia 6 de março. Só para constar e para que
nós possamos fazer, em definitivo, a última discussão
para que possamos deixar pronta para votação essa
PEC que interessa muito ao Estado do Paraná e que
cria o Tribunal Regional Federal lá no meu Estado, o
Estado do Paraná.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário
Couto. Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, não vejo mais, Senador Aloysio, o Senador Humberto no plenário, mesmo assim vou iniciar
o meu discurso na tarde de hoje lembrando àqueles
que sobem nesta tribuna para dizer que neste País não
existe mais miséria; àqueles que sobem nesta tribuna para dizer que a saúde brasileira vai bem; àqueles
que sobem nesta tribuna para dizer que a economia
deste País vai bem; àqueles que sobem nesta tribuna
para dizer que não existe violência neste País; àqueles
que sobem nesta tribuna para dizer que a educação
está bem; para dizer que não há miséria; para chegar
ao cúmulo de dizer que a corrupção diminuiu no País
quando, brasileiros e brasileiras, sabe-se que a miséria
toma conta deste País; quando, brasileiros e brasileiras,
sabe-se que quem implantou a maior dose da desgraça e do veneno chamado corrupção neste Brasil foi o
PT, o Partido dos Trabalhadores constitucionalizou a
corrupção no Brasil; brasileiros e brasileiras.
Aqueles que sobem aqui, nesta tribuna, para defender esse Governo é porque querem as suas emendas parlamentares, é porque querem cargos públicos.
Eu não. Eu não desejo isso. Eu desejo desenvolvimento
da minha pátria. Quero a verdade ao povo brasileiro.
Hitler, quando queria enganar e mentir à população, repetia por muitas e muitas vezes uma mentira até
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que ela se tornasse realidade. Assim o PT faz, assim
o PT sempre fez e assim o PT vai continuar fazendo.
Ora, por falar em corrupção, povo brasileiro, o
mensalão, por exemplo, consagrado neste País, o Ministro Joaquim Barbosa, um dos mais eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, lutou e conseguiu
punir alguns dos petistas corruptos – alguns. A palavra
é esta: alguns dos petistas e aliados do PT. Mas ainda
falta muito, nação brasileira.
O mensalão não é tudo. Aqueles que vão para a
cadeia, não só esses devem ir para a cadeia. Há muitos que já deviam estar na cadeia. Sim, políticos, já
deviam há muito tempo estar na cadeia.
Meu caro Joaquim Barbosa, com quem terei uma
audiência na próxima semana, V. Exª tem que prosseguir a moralidade neste País. O País não pode parar
nos mensaleiros. O País tem que prender mais.
É visível, meu caro Aloysio, aqueles que têm a
culpa e deveriam estar na cadeia.
No meu Estado, por exemplo – e eu tenho aqui
na minha mão, porque já disse e repito quantas vezes
forem necessárias, quando venho a esta tribuna dizer
alguma coisa, falar de algum assunto, trago comigo as
provas, eu não falo aleatoriamente, eu não costumo
mentir, eu trago os comprovantes – na minha terra,
Presidente, na minha terra, Srs. Senadores, na minha
terras, Srªs Senadoras, existem políticos que têm verdadeira riqueza, sem nunca terem trabalhado numa
empresa privada, sem nunca terem sido empresários,
só políticos, a vida inteira sendo políticos e têm patrimônios avaliados em mais de R$100 milhões.
Provem para mim se esse cidadão roubou ou não
roubou. Provem para mim! Srs. Parlamentares, brasileiros e brasileiras, nós temos que avançar nisso. Não
podemos parar no mensalão.
Meu caro, eminente, um dos mais ilustres brasileiros da atualidade, Joaquim Barbosa, amanhã estarei apresentando o requerimento de honra ao mérito
a V. Exª, por V. Exª ter dado o passo inicial, por V. Exª
ter começado a colocar os ladrões brasileiros, aqueles que prejudicam a Pátria, aqueles que prejudicam
o povo desta Nação, aqueles que prejudicam os mais
necessitados, os corruptos brasileiros, começou a
colocá-los na cadeia. Não só V. Exª, mas esse sério
Supremo Tribunal Federal.
Ora, meus amigos, ora, minhas amigas, o paraense sofreu, o paraense sofreu há décadas, o paraense sofreu a corrupção, o paraense viu políticos, ou
político enriquecer no Pará.
Ora, senhores e senhoras, como é que um político
que percorre a mesma caminhada dos outros, como
é que político que percorre a mesma caminhada que
eu percorri – tenho eu 26 anos de mandatos conse-
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cutivos e tenho duas casas; o meu maior advogado é
o meu patrimônio; procurem minha vida, procurem um
processo meu no Supremo Tribunal Federal, procurem,
procurem saber o que eu tenho em minha vida, procurem o meu patrimônio; comparem, comparem com
aqueles paraenses – ficou rico? Tem televisão – e o
povo paraense sabe de quem eu estou falando – tem
televisão, tem jornal, tem avião – aviões –, tem fazendas, tem rádios. Tudo isso no plural.
E ainda, Senador Aloysio, pega o jornaleco chamado Diário do Pará e fica falando mal de pessoas de
bem. Usam a fortuna retirada do povo, usam, Senador
Aloysio, a fortuna retirada do povo pobre do meu querido Estado do Pará, de Nossa Senhora de Nazaré, para
falar das pessoas de bem e têm a ousadia de mexer
até com as famílias das pessoas honestas.
Ficou rico! A família ficou rica durante um período
no Estado do Pará!
Senador Aloysio, é isso que nós queremos. É por
isso que V. Exª, Senador Aloysio, tem que ir comigo.
Toda oposição está sendo convidada neste momento
para ir comigo nesta audiência.
José Agripino, nós temos que ir a esta audiência,
porque nós queremos a moralidade do nosso Senado
e da nossa Pátria. Aqueles que ficaram com o dinheiro
público precisam ir para a cadeia, Agripino. Aqueles
que enriqueceram com o dinheiro público têm que ir
para a cadeia Agripino.
Meus nobres Senadores, iremos nós, a oposição,
iremos nós, com o Ministro que merece a nossa credibilidade, Joaquim Barbosa. Iremos nós.
E eu tenho aqui em mãos. Hoje, porque tenho
pouco tempo, vou ler apenas, senhores e senhores,
alguns processos que tramitam no Supremo Tribunal
Federal, de um homem da minha terra que ficou rico,
milionário à custa do povo da minha terra.
Olhe, meu querido Pará, olhe como são as pessoas, como é que essas pessoas usam do seu prestígio, encostam-se no Governo Federal, encostam imediatamente e começam a virar amigos do Presidente
da República, começam a ser amigos de cozinha da
Presidenta ou de Presidente para segurar a tramitação dos processos.
Esses processos que eu tenho em mãos, Brasil,
esses processos que eu tenho em mãos, Senador –
sei que V. Exª vai me acompanhar até o Ministro – já
tramitam no Supremo há mais de dez anos e não são
julgados. Esses processos, Senador, têm que sair da
gaveta de alguém; esses processos têm que tramitar
e que ser julgados.
O mensalão é uma gota d’água no oceano. O mensalão parou. Mas nós temos que continuar punindo os
corruptos deste País. Nós não podemos agora, porque
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o mensalão acabou, colocou meia dúzia de petistas
na cadeia e seus aliados, dizer que tudo acabou, que
a corrupção no Brasil acabou, que ninguém tem mais
processo para julgar. Ao contrário. Ao contrário, Senador, meu nobre Líder do meu partido. O mensalão é
uma gota d’água no oceano.
Nós temos muitos processos de políticos que se
escondem atrás do governo, de políticos que vêm aqui
só acionar aquele painel para votar no governo, para
receber do governo o apoio no sentido de não fazer
andar e tramitar esses processos, Senador.
Esse político paraense tem todo tipo de crime
nas costas.
Pará, Pará querido, esse político paraense tem
todo tipo de crime nas costas a ser julgado.
Eu vou ler, eu vou ler para o Brasil e para o meu
Estado. O número é grande do processo. Eu vou dizer
o primeiro e o último número. Apenas selecionei dez:
são 26. São 26, Brasil! São 26, Pará! Vocês sabem de
quem estou falando, Pará.
Ação penal, Processo 2010-1290, crime praticado contra a Administração Pública, emprego irregular
de verbas públicas.
Verba tua, paraense, verba tua, brasileiro, que foi
desviada para fazer um dos maiores patrimônios do
Norte e Nordeste deste País, para falar mal dos outros,
para ofender a família dos outros.
Outro processo: Processo nº 2.023.127, peculato.
Outro: processo nº 243.75, crime praticado contra
a Administração Pública, emprego irregular de verbas
públicas. De novo, paraenses!
Processo 2002-4375, crime praticado contra a
Administração Pública – de novo! –, emprego irregular
de verbas públicas; 2014 – 29317: crime de lavagem,
ocultação de bens ou valores, crime contra a Fazenda
Pública, quadrilha ou bando, e crime contra o sistema
financeiro nacional.
E este homem está solto, Brasil! E este homem
está com todo o patrimônio, Brasil! E esses processos
não andam, Brasil!
Mas, com Joaquim Barbosa, vão ser julgados,
com certeza, porque Joaquim Barbosa veio para este
mundo com a finalidade escrita por Jesus Cristo, para
implantar a moralidade neste País.
Inquérito, processo, crime de falsificação ideológica, quadrilha ou bando, estelionato, crime de lavagem, ocultação de bens, direito de valor. É tudo quanto
é crime, meu amigo! É tudo quanto é crime! Não tem
ninguém igual a este! Não tem ninguém igual a este!
É tudo quanto é crime!
Minha Nossa Senhora de Nazaré!
Inquérito: Processo 200032... 23127, crime contra
a Administração em geral, peculato.
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Inquérito 2002-9348, crime contra o sistema financeiro nacional. Inquérito 2002-4375, crime de emprego
irregular de verbas ou rendas públicas.
Inquérito: Processo 890323, crime contra a Administração Pública e peculato.
Só aqui, só aqui dez. Dez! São 26! São 26, Brasil!
É crime, Senador Paulo Paim, é crime de todas
as modalidades!
Crimes engavetados há décadas, Senador Jarbas
Vasconcelos! Engavetados há décadas! Não julgados
há décadas! Crimes que, se tivessem sido julgados,
meu nobre Presidente, já teriam levado essas pessoas à prisão.
Quem pode, Presidente, livrar um criminoso de
tantos crimes? É muito crime, Senador Paulo Paim!
Senador, pela nossa moralidade, pela moralidade do Senado Federal – tão abalado e criticado – vamos agir!
Eu quero agradecer a todos os Senadores oposicionistas que me levaram, novamente, à Liderança da
Oposição. Minha bandeira, este ano, vai ser a bandeira contra a corrupção. Essa vai ser a minha bandeira.
E eu tenho que começar por mim. Se eu tiver algum
processo, que julguem, que julguem imediatamente,
mas não pode, Senador, a oposição nacional, através
de seu Líder, ficar calada vendo um político com tantos
crimes nas costas, crimes sérios, crimes que estão lá
no Código Penal. Todos os tipos dos crimes que estão
no Código Penal foram praticados por esse cidadão,
sua família e sua organização.
Como eu, Senador...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... que
fui agora – já vou terminar – galgado a uma posição tão
importante nesta Casa, que é a liderança da oposição
neste Senado, como eu poderia ficar calado, ou poderei ficar calado? Eu, como Líder da oposição, eu tenho
a obrigação de chamar os Senadores que compõem
a minha bancada e dizer: Senadores ilustres, vamos
rumar até o Presidente do Supremo Tribunal Federal,
pedir o julgamento de todos esses processos, mostrar
a ele que estes processos estão engavetados há muitos anos, mostrar a ele que o mensalão não basta, que
esta Pátria quer que julguem mais...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
que esta Pátria sabe que não são só os mensaleiros
(Fora do microfone.)...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
que devem ir para a cadeia, que há muito mais políticos que devem ir para a cadeia, que fizeram mal à
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Nação, que fizeram mal ao seu Estado e fizeram mal
à gente carente e às pessoas pobres.
Por isso, eu desço desta tribuna, batendo no meu
peito, Senadores, e dizendo que eu não tenho medo
de jornal. Podem me bater o quanto quiserem, que eu
vou enfrentar esta luta, principalmente sabendo que
aqueles que desejam o meu mal são pessoas que roubaram a Pátria e roubaram o meu Estado.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Mário Couto.
Sigo com a lista de oradores inscritos, convidando o Senador João Alberto Capiberibe, que fez uma
mudança de posição com o Senador Vital do Rêgo.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
Em seguida, orador inscrito, Senador Paulo Paim;
logo após, Senador Pedro Simon.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Há muito tempo, a União Federal nos deve uma política efetiva de segurança do cidadão, uma política de
segurança pública. Não dá mais para o ente maior da
República intervir apenas em situações limites, como
as que têm acontecido em vários Estados, e, ultimamente, nós acompanhamos a crise da segurança pública de Santa Catarina.
O Brasil avançou. Não comporta mais que se
tenha uma política de segurança de outrora, com as
polícias militares e civis sujeitas às jurisdições dos
Estados, mas sem os recursos necessários para garantir a segurança do cidadão. A segurança pública
do nosso País é delegada aos Estados, e os Estados
não dispõem dos recursos necessários para garantir a
integridade do cidadão. A União precisa assumir a sua
parte no enfrentamento ao crime organizado.
A educação e a saúde só avançaram quando foram criados mecanismos para garantir os seus financiamentos: os 25% para a educação e os 12% para a
saúde. Daí então houve um salto tanto nas políticas de
saúde como nas de educação. Podemos até reclamar
da qualidade do atendimento na saúde e da qualidade
da educação, mas os recursos estão garantidos em lei.
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Por essa razão, apresentei uma proposta de
emenda constitucional que institui, no âmbito da União
Federal, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, que foi registrado aqui, no Senado,
com o número 24, portanto, passando a se denominar
PEC nº 24 – Proposta de Emenda à Constituição nº
24, que se encontra, neste momento, na CCJ, tendo
como Relator o Senador Aécio Neves.
Os recursos do fundo destinam-se ao aparelhamento, capacitação e integração das forças de segurança pública dos Estados brasileiros. Os critérios de
distribuição, que serão determinados em lei complementar, deverão levar em consideração, entre outros,
os indicadores de violência em cada ente federado,
de capacitação e formação das polícias estaduais,
além da remuneração dos servidores integrantes dos
órgãos da segurança pública. Aqueles Estados que
melhor remunerarem seus profissionais da segurança
pública terão um maior aporte do fundo.
A execução financeira dos recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública será realizada por
meio de transferência direta. A União vai arrecadar
esse recurso e transferir diretamente para os Estados
fazerem a execução financeira. Haverá o controle, evidentemente, do Tribunal de Contas da União e também
o controle social exercido pelos Conselhos de Segurança Pública locais.
O fundo garantirá fontes de financiamento para a
segurança pública, com recursos advindos da parcela
de arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) das indústrias produtoras de armamento e
material bélico – exatamente as que provocam inclusive
e são usadas para praticar a violência –; do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) das indústrias
produtoras de armamentos e material bélico; do Imposto Sobre Serviços (ISS) das empresas de segurança
privada, que cresceram exponencialmente nos últimos
anos; e também nós estamos prevendo arrecadar 3%
sobre o lucro líquido dos bancos. E vejam que acaba
de sair o balanço do Banco do Brasil do ano passado. Um pouco mais de R$12 bilhões foi o lucro líquido
do Banco do Brasil no ano passado. Só daí, uma vez
aprovada essa PEC, atribuindo esses 3% ao fundo,
nós teríamos, só de um único banco, um aporte de
R$360 milhões, e os bancos são o que mais utilizam
a segurança pública. Portanto, essa contribuição dos
bancos certamente será importante para os bancos e
para a sociedade.
A proposta conta com o apoio dos agentes de
segurança pública de todo o País, através das associações nacionais das entidades representativas das
polícias militares, dos bombeiros e das policias civis,
que, desde o ano passado, quando apresentamos essa
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PEC, passaram a realizar audiências públicas. Esse
fórum organiza audiências públicas em todo o País.
Na nossa primeira audiência pública, em Campo
Grande, ainda no ano passado, foi criada a Frente Brasil
pela PEC 24, que pretende percorrer todo o País – e
está percorrendo todo o País – debatendo a proposta
com policiais civis, militares, bombeiros e agentes de
segurança de presídios.
Ontem, com a participação de representantes de
vários Estados brasileiros, aconteceu, em Macapá, o
4º Fórum Nacional das Entidades Representativas de
Policiais e Bombeiros Militares – Frente Brasil pela PEC
24, promovido pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Cabos e Soldados Policiais e
Bombeiros Militares e organizado pela Associação dos
Servidores Militares do Estado do Amapá.
Durante o fórum, o Governador do Amapá, Camilo Capiberibe, afirmou que concorda com a iniciativa
e apoia o projeto, além de já estar trabalhando numa
proposta estadual de criação de um fundo estadual
para a segurança pública. Para ele, assim como a educação e a saúde, que possuem recursos financeiros
mínimos previstos na Constituição brasileira, o mesmo
deve acontecer com a segurança pública.
O Governador disse – abre aspas –:
No Amapá, priorizamos a segurança pública,
juntamente com a educação e a saúde, mas
esbarramos na questão financeira. Queremos
dar uma melhor infraestrutura para a segurança
pública, já garantimos o reajuste diferenciado
para os servidores do setor, porque compreendemos que é uma profissão diferenciada,
de risco. Queremos melhorar ainda mais, mas,
para isso, precisamos de recursos e, se eles
forem garantidos através da Constituição, como
propõe a PEC 24, será um salto enorme.
Fecha aspas.
O momento é oportuno para acelerarmos o debate. Os ataques, mais de uma centena, que ocorreram em Santa Catarina – volto a citar como exemplo
– demonstram que a PEC 24 é o caminho para que
finalmente tenhamos uma política permanente de segurança pública no País.
Não dá mais para aceitar ajudas eventuais da
União em momentos como o que viveu Santa Catarina.
A PEC 24 é o instrumento para que todos os entes da Federação assumam de vez seus deveres com
recursos adequados ao combate à criminalidade dos
tempos atuais.
Com um fundo definido, os Estados poderão trabalhar amplamente para a melhoria da segurança, as-
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sim como já acontece no âmbito da educação e saúde,
onde os recursos já estão predeterminados.
Por isso, peço o apoio dos Srs. Senadores para
a aprovação dessa PEC e também para que a gente possa melhorar essa proposta. Nesses encontros
da Frente Nacional pela PEC 24 têm surgido vários
aportes, várias contribuições, que nós pretendemos
incorporar ao projeto, e o Relator está atento a isso.
O Senador Aécio Neves está atento à contribuição
desses encontros, à contribuição de todos, para que
a gente possa produzir uma lei capaz de gerar uma
política nacional definitiva para garantir a segurança
de todos os brasileiros.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, meu querido colega Senador Capiberibe.
Quero, antes de chamar o próximo orador, fazer
um registro dos que nos visitam aqui, um grupo de
executivos da empresa Basf. Sejam bem-vindos. É
uma satisfação recebê-los aqui no Senado Federal e
no nosso País. Muito obrigado pela visita.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Wellington Dias, pela ordem.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Estou pedindo a inscrição pela Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será inscrito pela Liderança do PT.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também gostaria
de fazer um registro e pedir que me registre pela Liderança do meu partido, para que eu possa falar, porque
eu gostaria de tratar do tema redução da maioridade
penal, mais uma vez, e, graças a Deus, porque o coro é
da rua e também já desta Casa. Houve um dia em que
eu me sentia como João Batista, a voz que clama no
deserto, falando sozinho, mas a sociedade entendeu,
e também parece que o Senado, que nós não estamos
vivendo no país de Alice. Nós precisamos urgentemente fazer a redução da maioridade penal neste País.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª pede inscrição pela Liderança.
Com a palavra, pela Liderança do PSB, a Senadora Lídice da Mata.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
tentarei ser mais breve.
Quero abordar dois temas, rapidamente. Um que
nos atinge a todos, a todos os brasileiros, mas em es-
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pecial ao povo do Nordeste, que são as consequências
dessa seca terrível que se abateu sobre o Semiárido
brasileiro no ano passado e que ainda permanece,
com suas consequências destruidoras da economia
local, da vida local, da produção, da vida animal e da
vida humana.
A Presidente Dilma tomou medidas, através de
medida provisória, através de ações importantes da
Sudene, mas nós ainda estamos vivenciando as dificuldades de ver essas posições, essas ações chegarem até lá, ao cidadão, até lá, à base, ao objetivo que
essa política precisa ocupar.
É por isso, Sr. Presidente, que o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Agricultura, presidido pelo Secretário Eduardo Salles, titular da pasta
de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado
da Bahia, tem defendido alguns pleitos que são considerados de vital importância para a diminuição dos
problemas causados pela estiagem, mesmo nas áreas
onde já se iniciaram as chuvas, onde já há esperança de não convivência com a segunda estiagem, mas
que vivem as consequências da estiagem anterior, da
seca anterior.
Entre os pleitos, eu gostaria de destacar quatro.
A prorrogação do Programa de Vendas em Balcão de milho subsidiado pela Conab, tendo em vista
que o prazo de encerramento do programa expira esta
semana, em 28 de fevereiro.
Portanto, desta tribuna, eu quero solicitar ao Senado Federal, aos Senadores do Norte e do Nordeste,
a todos os Senadores brasileiros que possamos pedir
ao Governo Federal esse adiamento de prazo.
A prorrogação, para até 31 de dezembro deste
ano, da vigência das linhas especiais de crédito instituídas para produtores rurais afetados pela seca na área
de abrangência da Sudene, além do acréscimo de R$1
bilhão aos recursos disponibilizados para essa ação.
Peço especial atenção ao Líder do PT, o Senador
Wellington Dias, ex-Governador do Estado do Piauí e
grande defensor das questões nordestinas em nosso
Estado, para que possa assegurar essas questões
que coloco aqui como pleito a ser encaminhado ao
Governo Federal. Como já disse antes, refiro-me à
prorrogação do Programa Vendas em Balcão para a
compra de milho, subsidiado pela Conab, que se encerrará nesta semana, dia 28, e à prorrogação, para até
o dia 31 de dezembro deste ano, das linhas especiais
de crédito instituídas para produtores rurais afetados
pela seca na área de abrangência da Sudene, além
do acréscimo de R$1 bilhão aos recursos disponibilizados para essa ação.
Além disso, caro Líder, também a extensão do
prazo até 31 de dezembro, ou seja, durante todo o ano,
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para a formalização das renegociações e prorrogações
das parcelas de crédito rural vencidas e vincendas daqueles produtores rurais afetados pela seca na área
de abrangência da Sudene.
E, finalmente, a criação do PAC Semiárido, reunindo um conjunto de medidas estruturantes, visando
tornar a região menos vulnerável ao fenômeno da seca.
Nós, cada dia mais, já não aceitamos a ideia antiga
de haver uma política de combate à seca – isso seria
impossível –, mas, sim, uma política de convivência
com a seca, extremamente indispensável, para que a
nossa região possa progredir e para que o nosso povo
possa sobreviver com qualidade de vida.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senadora
Lídice, primeiro, quero parabenizá-la pela iniciativa e,
de pronto, dizer que temos todo o interesse em subscrever e encaminhar também a posição de V. Exª. A
Presidenta esteve, para minha alegria, numa visita que
fez ao sertão do Estado do Piauí, nas proximidades de
Pernambuco e da Bahia, no Município de São Julião,
quando ela autorizou a prorrogação do atendimento
emergencial e fez o anúncio de vários outros programas
para o Nordeste, e não apenas para o Estado do Piauí.
Eu destaco, naquilo que V. Exª aponta, exatamente a
necessidade de darmos o salto, ou seja, de colocarmos como um projeto, não apenas pontual, algumas
experiências que foram feitas e que deram resultado.
Todo mundo sabe. Existe a seca? Existe. Mas sempre
que viajo pelo Nordeste, pelo Piauí, eu pergunto: “Morreu algum bode aqui, um caprino?” “Não. Estão todos
gordos.” É um animal que convive bem com o semiárido. Estive agora com o próprio Governador Wilson
Martins, que é do PSB também, lá no Estado do Piauí,
onde ele fazia, na região de Simplício Mendes, a entrega, por exemplo, de mais colmeias e as condições
de alimentação para as abelhas. A abelha também,
apesar de sofrer muito com o período seco, de estiagem, convive com a seca, assim como um conjunto
de plantas: o caju, o umbu, o cajá, enfim.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – A
plantação de palmas.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – A plantação de palmas, enfim.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Para
garantir a alimentação dos nossos rebanhos.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Então,
eu quero aqui me somar a V. Exª nessa estratégia, nos
vários pontos, tanto de apoio às prorrogações necessárias, ao acompanhamento necessário, mas àquilo
que possa reverter isso. Acho que foi um grande passo
que a Presidenta deu com o lançamento do Programa Nacional de Irrigação. Agora, é fazê-lo acontecer,
porque é isso que dá segurança para que tenhamos
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produção com menos risco, mesmo num período de
seca como essa. Parabéns e conte comigo.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Senador.
E quero registrar também que a Bahia já tem
uma posição de vanguarda em algumas ações dessa
situação da seca, particularmente no Programa Água
para Todos, que está sendo agora desenvolvido pelo
Governo Federal, que é um programa visando o abastecimento do nosso Estado e de todas as regiões, daquelas mais distantes e com dificuldade de abastecimento.
Quero também aproveitar e registrar que o Governo do Estado da Bahia, por meio do Comitê Estadual para Ações de Convivência com a Seca, durante
esta semana, está realizando dois encontros com a
participação de prefeitos do nosso Estado, eventos
nos quais serão apresentadas ações realizadas pelo
Governo estadual, identificando os principais desafios
vivenciados por cada território e orientando quanto aos
procedimentos para acesso aos benefícios emergenciais. Os encontros acontecem nesta terça-feira, dia 26,
no Município de Senhor do Bonfim, com representantes
dos territórios de identidade Piemonte de Diamantina e
Piemonte Norte do Itapicuru, e, na próxima quinta-feira,
dia 28 de fevereiro, em Juazeiro, com representantes
dos territórios de Itaparica e Sertão do São Francisco.
Para concluir, Sr. Presidente, tenho certeza de
que a Presidente Dilma, que tem pautado o seu Governo numa estratégia de promoção de políticas sociais
e econômicas voltadas para o combate à miséria em
todo o Brasil, não se furtará em buscar atender a esta
pauta, que muito significará para atenuar as ocorrências
e as graves consequências da seca no nosso Estado.
Antes, porém, de terminar meu pronunciamento,
Sr. Presidente, e encerrando este assunto, não posso
deixar de registrar, em nome da Liderança do PSB, o
importante artigo publicado hoje, na Folha de S.Paulo,
pelo Vice-Presidente do nosso partido, Dr. Roberto
Amaral, “O PSB e a sucessão presidencial”. Nesse
artigo, o nosso companheiro Roberto Amaral dá, na
sua visão, com consistência clara política e ideológica,
a posição do nosso Partido. Eu gostaria, portanto, de
rapidamente fazer a sua leitura:
O PSB não nasceu hoje. Herdeiro das lutas
sociais que construíram nossa história, surge
em 1947 no bojo da esquerda democrática
após a luta contra o Estado Novo.
Em toda a República de 1946, lutou pelo socialismo e pela democracia: defendeu a posse de JK, seu governo desenvolvimentista e
a posse de Jango; participou de seu gabinete
parlamentarista com João Mangabeira, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva; acolheu em
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seus quadros a saga de Francisco Julião e
suas Ligas Camponesas; governou Recife com
Pelópidas da Silveira; e presidiu a Petrobras
com Francisco Mangabeira.
Com o Ato Institucional Nº 2, foi para a resistência inorgânica. Muitos de seus líderes
passaram a atuar na grande frente que seria
o MDB, enquanto outros militantes buscaram
outras formas de resistência. Todos, porém,
participaram da guerra sem quartel contra a
ditadura.
Iniciada a transição para a democracia, logrou
reorganizar-se em 1985. Foi uma longa e difícil
caminhada. Fez oposição ao governo Sarney,
denunciou a tortura em memorável programa
de TV e atuou com destaque na Constituinte.
Defendeu o presidencialismo [como proposta
partidária; eu não era do PSB; defendo o parlamentarismo], o mandato de quatro anos, a
penalização da tortura como crime inafiançável, o direito de greve, o turno de 6 horas e a
jornada de 40 horas, a unicidade sindical, a
reforma agrária, o monopólio estatal do petróleo e dos minerais estratégicos.
Em 1989, seria um dos fundadores da Frente
Brasil Popular, que levou Lula ao segundo turno. Opositor ferrenho do governo Collor, teve
atuação destacada no seu impeachment, por
meio dos Senadores Jamil Haddad e José
Paulo Bisol, e de Evandro Lins e Silva, um
dos advogados da sociedade contra o presidente infrator.
Apoiou Lula em 1994 e 1998 e fez diuturna
oposição aos governos FHC. Em 2002, lançou
candidatura própria à Presidência para apoiar
Lula no segundo turno, apoio que reiterou em
2006. Em 2010, alinhou-se desde cedo na campanha de Dilma Rousseff. Integra os governos
de centro-esquerda desde seu primeiro dia.
Os presidentes nacionais do PSB, antes de
mim [Roberto Amaral] e de Eduardo Campos,
são o testemunho de sua vocação: Antônio
Houaiss, Jamil Haddad e Miguel Arraes. Deles colhemos um compromisso que estamos
sabendo honrar.
Sentimo-nos contribuintes nas vitórias eleitorais e corresponsáveis pelos governos de Lula
e Dilma. Defendemos o aprofundamento das
conquistas econômicas e a institucionalização
dos avanços sociais.
Com nossos justos anseios de crescimento e
conquista do poder, defendemos a continuidade
do projeto de centro-esquerda, comprometido
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com a emergência das massas, a criação e
distribuição de riquezas, a defesa da soberania nacional, o desenvolvimento econômico
e a cidadania. Este projeto não é mais nosso, nem do PT, nem dos demais partidos que
compunham a Frente Brasil Popular. Pertence
hoje à sociedade brasileira.
Esta história nos dá legitimidade para dizer
que o PSB tem um espaço próprio na política
brasileira. O partido é, do ponto de vista programático, político, ideológico, moral, histórico, existencial, contra tudo o que representa
o neoliberalismo, como tese, e como experiência brasileira.
A tarefa de hoje, como insiste Eduardo Campos, é vencer 2013 e nele assegurar à Presidente Dilma o apoio político e social de que
carece para vencer a crise agravada. Por isso,
discutir sucessão presidencial, sejam quais forem as motivações, desde nobres, mas equivocadas, até àquelas movidas pela pequena política, é um desserviço à democracia e ao País.
Encurtar o mandato da Presidente, como faz
o debate sobre sua sucessão, só pode render
frutos a uma oposição anêmica, sem vigor,
sem rumo, perdida em sua profunda e incurável mediocridade.
Roberto Amaral, 65 anos, advogado e cientista
político, é Vice-Presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Foi Ministro da Ciência e
Tecnologia (2003-2004, governo Lula.)
A sua participação com esse artigo na Folha de
S.Paulo orgulha o PSB.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Lídice da Mata,
pelo pronunciamento.
Queria convidar para fazer uso da tribuna, como
orador inscrito, Senador Paulo Paim.
Como V. Exª está inscrito desde o horário antes
da Ordem do Dia, vai usar só 10 minutos. Ao contrário,
Senador, V. Exª vai falar agora, porque o tema requer,
20 minutos e mais alguma tolerância.
É uma satisfação ouvi-lo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Presidente Jorge Viana.
De fato, era o primeiro inscrito. Fiz questão de
falar após a Ordem do Dia para trazer à tribuna alguns
dados divulgados por estudo do IBGE em 10 anos.
Sr. Presidente, o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) realizou – e agora publica – mais
uma edição do censo populacional, visitando moradia
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a moradia neste imenso País. Desde então, os dados
têm sido consolidados, analisados, de modo que, aos
poucos, assim, temos mais conhecimento da situação
– felizmente, podemos dizer – cada vez melhor do perfil
socioeconômico dos brasileiros.
É fato notável que o IBGE tenha sido capaz de
realizar o censo completo da população brasileira –
de quase 200 milhões de habitantes – para, assim,
determinar a localização, o tamanho, o hábito, o dia a
dia de cada família.
O uso extensivo de tecnologia móvel na pesquisa
tornou-a a primeira operação totalmente digital em tal
escala. Além disso, por não ter utilizado papel, houve
benefícios econômicos e em defesa do meio ambiente
e da própria Nação.
Vamos aos dados. O censo é a principal fonte
de dados sobre a situação de vida da população nos
Municípios e em cada localidade.
É por meio dele que são coletadas as informações para a definição de políticas públicas nacionais,
estaduais e municipais. Além disso, esses dados tornam possível acompanhar o crescimento, a distribuição
geográfica e a evolução e outras características da população ao longo do tempo. É por meio do censo que
a sociedade poderá saber quantas escolas, quantos
hospitais e equipamentos públicos são necessários
em cada localidade, bem como obras, infraestrutura.
Os dados da pesquisa também orientam a iniciativa privada no planejamento dos seus próprios
investimentos, ajudando na seleção de locais para a
instalação de fábricas, shoppings, escolas, creches,
cinemas, restaurantes, farmácias, etc.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os dados
do censo feito pelo IBGE revelam que de modo geral
e bastante prevalecente houve melhora em praticamente todos os indicadores que refletem a vida da
nossa gente. E, é claro, com uma grande satisfação,
nós podemos verificar e constatar que, embora ainda
tenhamos que fazer muito mais – eu sempre digo –,
fizemos muito, mas há muito ainda por fazer.
Hoje, nós podemos dizer: o povo brasileiro vive
com mais qualidade de vida do que vivia há uma década. Tivemos redução considerável no número de
crianças de 10 a 17 anos ocupadas no mercado de
trabalho. Por exemplo, no ano de 2000, 6% das pessoas ocupadas tinham entre 10 e 17 anos de idade.
Dez anos depois, esse percentual caiu para 3,9%, ou
seja, reduzimos quase pela metade o número de crianças na atividade de trabalho. Um avanço promissor,
que dá aos nossos jovens e crianças a chance de se
desenvolverem de modo adequado à sua faixa etária,
principalmente na escola.
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O nível de instrução aumentou. Na população
de 10 anos ou mais de idade, de 2000 para 2010, o
percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental incompleto caiu de 65,1% para 50,2%, ou seja,
diminuiu em torno de 15%; já o de pessoas com pelo
menos o curso superior completo aumentou de 4,4%
para 7,9% e o percentual de jovens na faixa de 7 a 14
anos que não frequentavam a escola caiu de 5,5%
para 3,1%, aproximadamente também 50%.
O Instituto aponta que houve redução no índice de analfabetismo: em 2000, esse percentual era
de 12,9%, agora, com a publicação, baixou para 9%.
Em números absolutos, 14,6 milhões de pessoas
não sabem ler nem escrever, de um universo de 162
milhões de brasileiros com mais de dez anos.
Aí vem um dado. De 2000 para 2010, a taxa de
mortalidade infantil caiu de 29,7 óbitos, crianças menores de um ano por mil nascidas vivas, para 15,6, o
que representou decréscimo em matéria de óbitos de
nada mais nada menos que 47,6%.
A média da idade da população aumentou e o
percentual de todas as faixas etárias até os 25 anos
reduziu sua participação na pirâmide etária brasileira,
enquanto que as faixas acima dos 25 anos aumentaram a sua contribuição.
Também mudou a média de habitantes por domicílio. No ano 2000, era de 3,8 pessoas por moradia,
número que passou, dez anos depois, para 3,3. Acredito que esse não deixa de ser um indicador que demonstra a melhoria das condições de vida do brasileiro.
Outro dado, o nível de ocupação no País subiu,
em dez anos, de 47,9% para 53,3%. Na Região Sul,
Sr. Presidente, tivemos um acréscimo de 53,5% para
60,1%, mantendo-se como o índice mais elevado de
todas as regiões do País. Ou seja, na Região Sul, onde
fica o meu querido Rio Grande do Sul.
Durante a década de 80 e parte da de 90, falava-se muito do achatamento da classe média, termo usado por analistas para descrever os variados problemas
enfrentados pelo País no período, já que muitos dizem
que é a classe média que toca o crescimento.
Por outro lado, a partir da implementação do
real como moeda, a abertura da economia nacional
e a estabilidade na maior parte dos últimos 18 anos
fizeram surgir uma classe média mais pujante, que
deu sustentação a nossa economia durante a crise
econômica mundial que se iniciou em 2009 e que até
hoje não terminou.
Entre 2003 e 2009, mais de 12 milhões de famílias (quase 40 milhões de pessoas) ascenderam às
classes C e B de renda. A fraqueza da classe média
de 20 anos atrás ficou nos livros de História, e hoje
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esse grupo representa mais da metade da população
brasileira.
O Brasil se tornou uma economia de classe média com renda maior e mais bem distribuída, e ainda
contará com o processo de inclusão de pessoas de
faixas de renda mais baixas no mercado de consumo
por mais esta década, segundo avaliam os analistas.
E podíamos lembrar o crescimento do salário mínimo,
que saiu de US$60,00 para em torno de US$350,00.
Em 2003, as classes A, B e C representavam cerca de 49% das famílias brasileiras. Atualmente, essa
proporção saltou para 61%. Em números absolutos,
o incremento de famílias nessas faixas de renda foi
ainda maior, porque o número total de famílias saltou
de 48,5 milhões, em 2003, para 57,8 milhões agora,
em 2009/2010.
Como a classe C tem renda média muito próxima da renda média do País, podemos afirmar que, em
2003, menos da metade dos brasileiros encontrava-se em um patamar médio de consumo, enquanto que
hoje quase dois terços da população já alcançaram
esse nível.
Em 2010, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas foi de R$1.345, contra R$1.275, em
2000, um ganho real de, no mínimo, 5,5%. Enquanto o
rendimento médio real dos homens passou de R$1.450
para R$1.510, de 2000 para 2010, o das mulheres foi
de R$982,00 para R$1.115. O ganho das mulheres
foi, desse modo, de 13,5%, enquanto que os homens
passaram a receber 4,1% a mais do que recebiam
dez anos antes.
A mulher passou a ganhar 73,8% do rendimento
médio do trabalho do homem. Em 2000, esse percentual era 67,7%. É claro que é uma diferença contra a
qual brigamos muito ainda. Queremos mais, as mulheres deveriam receber o mesmo índice, mas que houve
crescimento, houve. E vamos torcer para que o Congresso aprove um projeto que está aqui no Senado,
que veio da Câmara garantindo, pelo mesmo período,
pela mesma atividade, pela mesma produção, à mulher
o mesmo salário que o homem.
Quanto à etnia ou raça, Sr. Presidente, houve
evolução no número de pessoas que se declararam
negras ou pardas. No ano 2000, 44,7% das pessoas
se diziam dessas etnias, ao passo que agora esse percentual passou para 50,7%. A maioria da população,
portanto, já se diz negra ou parda.
Entretanto, em 2010, o rendimento médio dos
negros era de R$834,00, continuava bem menor do
que o dos brancos, de R$1.538. Além disso, as diferenças nas condições de vida da população negra ou
parda explicam sua menor longevidade em relação
aos brancos.
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As mortes entre os que não são negros estão mais
concentradas nas idades avançadas e são resultado
principalmente do câncer e de doenças do aparelho
cardiovascular.
Já os negros têm alta taxa de óbito entre os jovens de 15 a 29 anos, principalmente no sexo masculino, por conta de causas externas, como acidentes,
assassinatos e homicídios.
Em resumo, os dados do censo feito pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística apontam melhorias
generalizadas nos padrões de vida da população brasileira nos últimos dez anos. Entretanto, restam ainda
desigualdades quando se analisam as informações
do IBGE. Nós podemos combater principalmente as
desigualdades de gênero e raça.
São essas desigualdades, a meu ver, que devemos procurar combater, visto que jamais se poderá
falar em justiça social enquanto prevalecerem desigualdades tão grandes baseadas meramente no sexo
ou na cor da pele.
Sr. Presidente, aproveito meus últimos minutos
para fazer ainda um registro que vem lá do meu Rio
Grande. Encaminhei um voto de aplauso para esse
tema, que já foi lido e apresentado à Presidência do
Senado.
Sr. Presidente, a Revista Proteção, publicação
com 25 anos de existência e circulação nacional, integrante do Grupo Sinos, realiza este ano, em Porto
Alegre, a 16ª edição da PrevenSul – Feira de Saúde,
Segurança do Trabalho e Emergência, de 17 a 19 de
abril, no Centro de Eventos da FIERGS.
Esse evento reúne profissionais das áreas de
saúde e segurança do trabalho em diversos eventos técnicos, seminários, jornadas, cursos. Entre os
eventos teremos, no dia 19 de abril, o Encontro dos
Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio
Grande do Sul.
Esse evento, organizado pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio
Grande do Sul, SINDITESTRS... Na abertura desse
evento – já que eu fui técnico de segurança do trabalho também, Sr. Presidente –, este Senador agradece
muito, porque será homenageado em virtude do nosso compromisso com essa causa, com a causa desta
categoria profissional, em especial porque fui autor
da Lei do Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas
Escolas e também da lei que instituiu estabilidade aos
acidentados do trabalho.
Sr. Presidente, a Revista Proteção, do Grupo
Sinos, que está completando um quarto de século,
25 anos, é pioneira na área de segurança e saúde do
trabalhador e uma leitura obrigatória para profissionais do setor.
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Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, concluindo a minha fala, peço, respeitosamente
– e encaminhei à Mesa –, um voto de aplauso desta
Casa à Revista Proteção pelos serviços prestados de
bem informar a valorização da saúde e a segurança
do trabalhador.
Sr. Presidente, infelizmente os índices não mostram, mas o Brasil está entre os países com mais acidentes de trabalho do mundo. Por isso revistas como
essa, seminários como esse, debates como esse, que
visam a combater os acidentes de trabalho, só têm que
merecer os elogios desta Casa.
Termino dizendo, Sr. Presidente, que recebi o
convite hoje e estarei ainda nesse mês de março em
Novo Hamburgo, ouvindo o setor do calçado. E explico por quê.
Quando houve aquele incidente lá em Mato Grosso, onde eles operam o couro cru e quatro trabalhadores morreram porque respiraram o gás tóxico proveniente desta operação, os empresários desse setor
que conhecem o meu projeto – e o projeto visa proibir
que esse produto químico seja usado no trabalho do
couro cru – pediram que eu estivesse com eles, porque querem me mostrar a realidade do setor e quais
são as alternativas.
Então, de pronto, eu, que dediquei grande parte da minha vida antes se ser Parlamentar e mesmo
como Parlamentar, ao combate dos acidentes na área
do trabalho, posso afirmar aos empresários e aos sindicalistas do setor de calçados que estarei lá com eles
para ouvir, dialogar, discutir o projeto e junto construir
soluções para o combate a todo tipo de acidentes na
área do trabalho.
Era isso.
Obrigado, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paim, por trazer
dados que são da maior importância para que as teses que V. Exª com muita competência defende aqui
possam ganhar ainda mais substância, como V. Exª
acaba de fazer no pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como orador inscrito vai falar, pela Liderança do
PTB, o Senador Fernando Collor de Mello.
Com a palavra, em seguida, o Senador Pedro
Simon, na lista dos oradores inscritos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr.
Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana, Exmªs
Srªs Senadoras, Exmºs Srs. Senadores, no último dia
21, terça-feira passada, este Plenário aprovou requerimento para que o Senado Federal solicite ao Tribunal de
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Contas da União a realização de auditoria ou inspeção,
para apurar irregularidades e ilegalidades em licitação
para aquisição de 1.226 tablets pela Procuradoria-Geral
da República, chefiada pelo Sr. Roberto Gurgel.
Trata-se, como já abordei aqui mesmo, desta tribuna, do pregão eletrônico realizado no montante global
de quase R$3 milhões, visivelmente direcionado a uma
determinada marca, a Apple, que foi realizado no dia
31 de dezembro de 2012, no período da tarde, ou seja,
no apagar das luzes de toda a Administração Pública.
E pior, a empresa fornecedora que venceu, coincidentemente uma empresa de Brasília, acabou sendo a que ficou em sexto lugar no certame e com uma
cotação de preço unitário acima do valor de mercado.
O requerimento será agora transformado oficialmente num pedido institucional do Senado Federal junto ao Tribunal de Contas da União. Este, o TCU, como
órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização
e no controle externo da administração Federal, terá
que, regimentalmente, priorizar o pedido desta Casa
Legislativa.
Lembro ainda, Sr. Presidente, que, no dia 18
deste mês, apresentei, junto ao Conselho Nacional
do Ministério Público, pedido de providências com requerimento de medida liminar para que esse fato, a
licitação de tablets pelo Ministério Público da União,
seja apreciado e julgado por aquele colégio.
Trata-se de representação que já está sob a relatoria do Conselheiro Alessandro Tramujas, que muito
em breve deve se pronunciar; inicialmente acerca da
medida liminar, para suspender todo o processo licitatório, bem como os atos dele derivados até o julgamento
final do caso, de modo a evitar danos irreparáveis ao
erário público.
Dada a gravidade do caso, as providências já estão sendo tomadas de forma célere por parte do TCU,
tanto que, no último dia 18, de acordo com o Ofício
nº 46/2013, o Secretário-Geral do Conselho Nacional
do Ministério Público, Dr. José Adércio Leite Sampaio,
informa que essa mesma petição que encaminhei ensejou ainda a instauração do Procedimento Administrativo nº 185/2013-85, ou seja, independentemente do
que venha a decidir o Conselho Nacional do Ministério
Público, já foi, por parte do TCU, instaurado esse procedimento administrativo.
O fato, Sr. Presidente, é que a Lei nº 8.666, de
93, a Lei de Licitações é clara ao tratar da questão de
compras de bens pela administração pública, a começar pelo seu art. 15, nos seguintes dispositivos:
§ 7º. Nas compras deverão ser observadas,
ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca.
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Já o art. 7º prevê, em um dos seus parágrafos:
§ 5º. É vedada a realização de licitação cujo
objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for
tecnicamente justificável ou ainda quando o
fornecimento de tais materiais e serviços for
feito sob o regime de administração contratada,
previsto e discriminado no ato convocatório.
Como se vê, não há como justificar uma aberração dessa natureza, como foi o pregão eletrônico
do Sr. Roberto Gurgel. A lei, o bom senso e a lógica
apontam que para haver a especificação exata, a escolha de um determinado produto no edital da licitação,
como foi o caso, tem que haver uma motivação técnica
e uma justificativa muito bem embasa pela absoluta
necessidade daquele, e somente daquele produto. Ou
seja, é preciso provar que aquele determinado produto
daquela marca é o único que atenderá a real necessidade do órgão licitante.
Agora pergunto: que diferenças pode haver em
modelos e marcas diferentes de tablets para que um
órgão como a Procuradoria-Geral da República diga
que somente um, exatamente daquela marca, daquele
modelo, atenderá plenamente os seus usuários? Em
que as demais marcas não atenderiam? Seriam as
diferenças tão significativas a ponto de inviabilizar as
atividades do órgão?
Em suma, Sr. Presidente, é até possível escolher
marcas em licitações, contudo, é uma possibilidade
excepcional. O argumento apontado pelo Ministério
Público foi a padronização, com base no inciso I do
art. 15 da Lei de Licitações. Mas a padronização não
deve ser discricionária! Ela não está ao livre arbítrio
do administrador. Para definir qual será o padrão, é
necessário um procedimento em que se observem os
princípios constitucionais que regem a administração
pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Assim, é de se questionar como a Procuradoria-Geral da República definiu que o iPad, ou seja, o tablet
da Apple seria o seu padrão e, principalmente, por quê?
Nesse caso, o porquê seria uma ponderação
entre o uso que se fará com os tablets e o preço pago
por eles, ou seja, a relação custo-benefício. Assim, se
os tablets serão utilizado para acessar a internet e ler
arquivos de textos, não há necessidade de serem iPads. O tablets com o sistema operacional Android, por
exemplo, possuem programas que fazem tudo isso e
são bem mais baratos.
Por outro lado, se a justificativa da Procuradoria-Geral foi a necessidade de se desenvolver um aplicativo
específico para os iPads, a razão é ainda mais fraca,
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Sr. Presidente. Da mesma maneira como é possível
desenvolver aplicativos para iPad também é possível
desenvolver aplicativos para tablets com Android.
O fato é que os equipamentos da Apple são propositadamente caros. É a estratégia comercial do fabricante, ou seja, a adoção de uma grife e representam
um luxo difícil de ser justificado. Por isso, alguns especialistas já indicam que a escolha da marca Apple, por
Roberto Gurgel, pode vir a ser inexplicável.
Assim, de antemão, alerto para que a auditoria do
Tribunal de Contas da União analise detalhadamente,
neste caso, a justificativa da escolha de marca. Até porque, Sr. Presidente, isso é muito importante frisar, no
livro Orientações e Jurisprudência do TCU, o entendimento aponta em outra direção, oposta àquela adotada
pela Procuradoria Geral da República. Senão vejamos:
Será admitida a indicação de marca como parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, quando seguida das expressões “ou
equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”.
No caso, o produto deve ser aceito de fato e sem restrições pela administração. O que a Lei de Licitações
veda e os tribunais de contas condenam, especialmente o TCU, é a preferência por determinada marca ou
indicação sem a devida justificativa técnica nos autos
e de algumas deliberações do Plenário daquele Tribunal, de onde podemos extrair:
Diz o Acórdão 88/2008:
A indicação ou preferência por marca em procedimento licitatório só é admissível se restar
comprovado que a alternativa adotada é a mais
vantajosa e a única que atende às necessidades do órgão ou entidade.
O Acórdão 2.300/2007 diz:
É ilegal a indicação de marcas, salvo quando
devidamente justificada por critérios técnicos
ou expressamente indicativa do material a
ser adquirido, nos termos do §7º, do art. 15
da Lei nº 8.666/1993. Evidentemente que a
imposição de determinada marca nas aquisições promovidas pela administração deve
estar sempre acompanhada de sólidas razões
técnicas. Modo contrário, e nos termos da Lei
de Licitações, estará representando direcionamento irregular da licitação e limitação não
razoável do universo de fornecedores.
Acórdão 1.034/2007: “Observe com rigor, em todos os processos licitatórios, as normas pertinentes e
que, ao especificar produtos, faça-o de forma completa,
porém sem indicar marca, modelo, fabricante ou características que individualizem um produto particular”.
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Esse é o Acórdão 1.034/2007, do Tribunal de
Contas da União.
Francamente, Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, alguém acredita haver uma razão convincente,
tecnicamente justificável para a Procuradoria Geral da
República optar por somente um tipo de tablet?
Aqui mesmo no Senado, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, adotamos um modelo de marca diferente, o Galaxy Tab, da Samsung, que nos atende
perfeitamente.
Por que, então, o Procurador só pode usar o modelo da Apple?
E aqui vale registrar que o processo de aquisição
de tablets pelo Senado se deu exatamente em busca
da melhor relação custo/benefício, sem qualquer direcionamento para esse ou aquele modelo ou para essa
ou aquela marca. Até porque, Sr. Presidente, e este é
um aspecto a se considerar, se de fato existia uma motivação técnica que, realmente, justificasse a aquisição
apenas do modelo da Apple e se isso estaria dentro
da lei ou da jurisprudência, por que, então, o edital do
Ministério Público não foi diretamente ao ponto e não
especificou logo o tablet tal, modelo tal, da marca tal?
Isso é possível. Basta evidenciar, no começo do edital,
a especificação exata na descrição do objeto.
Não seria isso o correto?
Mas não. O que a Procuradoria Geral fez foi tentar direcionar, de forma escamoteada, como sempre
faz seu chefe, para uma determinada marca e com o
visível intento de não chamar a atenção. Para tanto,
além de realizar o pregão no último dia do ano, usou de
subterfúgios nos anexos de especificação técnica do
edital, adotando termos e detalhes do tipo: processador A5X, conexão porta-pinos e até o nome iPad, com
geração não especificada, tudo para vencer a proposta
que contemplasse somente o modelo que ele queria.
E o pior de tudo: a um custo unitário – R$2.398,00 –,
acima do valor de mercado, acima do valor de mercado unitário.
Imagine como cairia o preço se fosse para comprar cerca de três mil tablets!
Ora, como é que pode! Que vantagem teve aquele órgão ao licitar a compra de 1.226 tablets e pagar,
por cada um, um preço superior àquele pago por uma
pessoa comum que compra apenas um equipamento?
Segundo alguns especialistas, essa licitação
do Sr. Roberto Gurgel sem direcionamento poderia
ter saído por aproximadamente a metade do preço,
ou seja, uma economia aos cofres públicos de quase
R$1,5 milhão. Além disso, há fortes suspeitas de várias outras irregularidades cometidas durante o pregão
eletrônico. Por enquanto, como exemplo, cito apenas a
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questão do tempo concedido – vejam as Srs. e os Srs.
Senadores – para que os licitantes enviassem suas
propostas. O modelo do edital utilizado pelo Ministério Público não contempla esse prazo, deixando-o a
critério do pregoeiro. Isso é uma falha grave, porque
pode gerar tratamento diferenciado para favorecer algum licitante, violando, assim, o princípio da isonomia,
o que não é permitido – e, de fato, foi o que aconteceu
no certame dos iPads.
O pregoeiro concedeu tempos diferentes para
os diversos licitantes. Enquanto um teve por volta de
1 hora, outros licitantes tiveram tempos menores, que
variaram entre 20 e 40 minutos. E tanto foi assim que
isso foi alvo de recurso por parte de uma empresa
concorrente. O recurso foi rejeitado pelo próprio pregoeiro, o que é, pela lei, um procedimento excepcional.
Além do mais, na recusa do recurso, alegou o pregoeiro – abro aspas para as suas alegações: “Segundo a
área técnica do setor de Tecnologia da Informação da
Procuradoria Geral da República, a marca e o modelo
adotados atendem as exigências editalícias. Quanto
à questão do tempo para envio dos documentos solicitados, o prazo, eventualmente menor para outros
licitantes, deveu-se à proximidade do fim do expediente na instituição, bem como a proximidade do fim do
exercício financeiro. Ademais, o prazo é estipulado pelo
pregoeiro, conforme subitem 11.1 do edital”.
Ora, o motivo da recusa não tem fundamento, porque o fim do expediente não pode ser utilizado como
desculpa. A sessão pode perfeitamente ser suspensa
e continuar em outra data. E, como a licitação era para
registro de preços, o fim do exercício financeiro também não pode ser alegado. Isso porque no registro de
preços não há necessidade de se indicar previamente
os recursos orçamentários. Ademais, o dispositivo do
edital invocado pelo pregoeiro refere-se a um prazo
para enviar a documentação física, ou seja, em papel,
o que não era aplicável ao caso.
Como se diz, Sr. Presidente, é tudo muito estranho, muito, muito estranho.
A verdade é que, se esse processo tivesse ocorrido em qualquer outro órgão ou entidade pública,
tenho certeza de que o Ministério Público Federal estaria agindo, ameaçando, denunciando e impondo o
sofrimento que costuma submeter a todos os gestores
públicos. Imaginem V. Exªs se isso tivesse ocorrido
aqui, no Senado, o que não estaria o Procurador-Geral
fazendo em relação à Comissão Diretora. O que não
ele não estaria fazendo em relação à Comissão Diretora do Senado?
O fato é que exatamente no Ministério Público,
instituição defensora da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indis-
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poníveis, não poderia acontecer uma ilegalidade dessa
ordem. Exatamente pelos predicados morais e profissionais que deve ter o chefe daquele órgão é que não
se podem admitir licitações direcionadas como essa
promovida pelo Sr. Roberto Gurgel. Mais do que qualquer outro instituto, ao Ministério Público, ao contrário
do dito histórico, não basta parecer honesto, tem que
ser, obrigatoriamente, honesto.
Aliás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à
medida que o tempo avança, os fatos aparecem e reaparecem e só vêm confirmar tudo que venho dizendo há mais de nove meses, pois a verdade – tenham
certeza – está comigo.
Não por acaso, chegou ao meu conhecimento um
novo velho fato que comprova que o Sr. Roberto Gurgel
não é um mero primário quando se trata de licitação
envolvendo a informática. Ao que tudo indica, esse é
um dos ramos de sua predileção, afora os já sobejamente conhecidos, como a chantagem, a ameaça, o
vazamento de documentos sigilosos, a prevaricação,
o ilícito e a improbidade administrativa, além do crime
de responsabilidade.
Pois bem. Em 2006, o Sr. Roberto Gurgel, como,
então, Vice-Procurador-Geral, trabalhava como responsável pela condução da área administrativa da
Procuradoria-Geral da República. Nessa mesma época, iniciou-se, no órgão, uma espécie de esparramo
interno, que foi, como se diz, abafado a tempo. Por
coincidência, tratava-se de um processo licitatório
para aquisição de software denominado ASI/WEB,
adquirido da empresa Link Data. Há fortes indícios de
que a empresa vencedora foi favorecida para atender
interesse do então Secretário de Administração da
administração da Procuradoria Geral, amigo pessoal
do Sr. Roberto Gurgel. Tenho o seu nome, mas, por
enquanto, não é o caso de falar.
Segundo informações, o software nunca funcionou
adequadamente. Foi implantado parcialmente e seu
processo de aquisição teve aditivos, até hoje, inexplicáveis, em que pese o parecer contrário do setor de
informática do órgão. Aliás, por acaso, este mesmo
parecer sumiu, desapareceu dos autos do processo.
Não bastasse, houve suposto sobrepreço na compra,
com cotação muito acima do valor de mercado.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de mais um caso que necessita de
uma investigação séria e profunda e para o qual o Sr.
Roberto Gurgel deve explicações, deve explicações
mais uma vez.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu digo que a palavra está agora com o Tribunal de
Contas da União. Não adianta o Sr. Roberto Gurgel vir
a público falar bobagens, antecipar-se às conclusões
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e justificar-se antes da hora, até mesmo antes do posicionamento e da decisão do Conselho Nacional do
Ministério Público. Ele tem que calar a boca, tem que
calar a boca, silenciar-se, ele e sua trupe corporativista de azêmolas.
Agora é o Senado Federal quem quer saber de
tudo, Sr. Roberto Gurgel. Por isso, cale a boca e espere
o TCU dar a palavra final, pois somente ele é o órgão
capaz de técnica e juridicamente dizer se o senhor prevaricou mais uma vez ou não, se o senhor agiu com
improbidade administrativa ou não, se cometeu mais
um ilícito para acrescentar ao seu portfólio criminoso
ou não. E, mais, aqui no Senado, julgaremos se o senhor, finalmente, cometeu ou não crimes, eu digo...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– ... crimes, mais de um, de responsabilidade.
E não adianta mais, Srª Presidente, o Procurador-Geral continuar engabelando, se esgueirando numa
esquina, pois já é sabido de todos nós como ele se
comporta: esquiva-se para não prestar informações,
ausenta-se para não esclarecer, age de todas as formas para não ser investigado.
Assim foi na CPMI, em que, mesmo antes de ser
convidado a prestar depoimento sobre seu trabalho à
frente das Operações Vegas e Monte Carlo, simplesmente se antecipou e disse que não viria. Restringiu-se a responder um ofício por meio do qual, diga-se,
mentiu escancaradamente. Ou seja, ele desdenha do
Congresso Nacional.
Esta é a palavra, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores: desdém. É o que faz o Sr. Roberto Gurgel em
relação ao Parlamento, às instituições democráticas,
tanto que a mesma atitude se deu na CCAI. Convidado a participar de audiência pública, simplesmente
recusou-se.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Desmarcou em cima a hora, apesar de sua assessoria aqui, no Congresso, ter nos procurado várias
vezes para marcar dia e hora de seu comparecimento.
Em suma, com essa postura manquitola, com
essas atitudes dissimuladas, aliadas a seu rastejante
modus operandi na condução do Ministério Público da
União, o Sr. Roberto Gurgel, ele mesmo, inconscientemente, se declara culpado.
Aqui, volto a perguntar: por que o Procurador-Geral não pode ser investigado? Por acaso, ele está
acima da lei e dos homens, acima do bem e do mal?
Que contaminação é essa que leva alguns integrantes
do Ministério Público a se consideraram intocáveis,
inatingíveis, inquestionáveis? Será que o excesso de
poder não está levando a um excesso de prepotência
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por parte de alguns setores do Ministério Público? Afinal, em que República nós estamos e quais são, de
fato, os poderes constituídos...
(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
–...desta República? Quem são os eleitos, os verdadeiros (Fora do microfone.) e legítimos representantes
da população?
Por isso, o Senado Federal não pode se rebaixar, não pode se submeter e muito menos temer o Ministério Público. Se nós Senadores formos passivos,
coniventes ou omissos com os desmandos cometidos
pelo Sr. Roberto Gurgel, estaremos também incorrendo em seus intentos criminosos ou aderindo a eles e,
com isso, estaremos nos tornando coautores deles,
como reza o Código Penal.
Enfim, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
fato é que o Ministério Público de hoje, sob a direção
do Sr. Roberto Gurgel, tornou-se um autêntico vespeiro,
ao qual ninguém, até hoje, teve coragem de questionar,
de fiscalizar, de investigar e menos ainda de julgar.
Mas isso vai acabar, Srª Presidente. Isso vai
acabar.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando Collor, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Pedro Taques
para integrar, como suplente, a Comissão de Assuntos
Econômicos, em substituição ao Senador Zeze Perrella,
nos termos do Ofício nº 17, de 2013, da Liderança do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 17/2013 – GLDBAG
Brasília, 25 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Pedro Taques como membro suplente na Comissão de
Assuntos Econômicos – CAE, em substituição ao Senador Zezé Perrella, em vaga destinada ao Bloco de
Apoio ao Governo.
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência designa o Senador Eduardo
Amorim para integrar, como suplente, a Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, em substituição ao Senador João Vicente
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Claudino, nos termos do Ofício nº 27, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 27/2013-BLUFOR
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador
Eduardo Amorim, em substituição ao nobre Senador
João Vicente Claudino, como membro suplente da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle – CMA.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Waldemir
Moka, Eunício Oliveira, Casildo Maldaner, Vital do Rêgo,
João Alberto Souza, Ana Amélia e Paulo Davim para
integrarem, como titulares, a Comissão de Assuntos
Sociais, e os Senadores Sérgio Souza, Pedro Simon,
Eduardo Braga, Roberto Requião, Romero Jucá, Benedito de Lira e Sérgio Petecão para integrarem, como
suplentes, a referida Comissão, nos termos do Ofício
nº 37, de 2013, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 37/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Assuntos Sociais – CAS.
Titulares
Waldemir Moka – Eunício Oliveira – Casildo Maldaner – Vital do Rêgo – João Alberto Souza – Ana
Amélia – Paulo Davim.
Suplentes
Sérgio Souza – Pedro Simon – Eduardo Braga
– Roberto Requião – Romero Jucá – Benedito de Lira
– Sérgio Petecão.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Ricardo
Ferraço, Roberto Requião, Romero Jucá, João Alberto
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Souza, Pedro Simon, Ana Amélia, Benedito de Lira,
Ciro Nogueira e Kátia Abreu para integrarem, como titulares, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
e os Senadores Eduardo Braga, Vital do Rêgo, Valdir
Raupp e Luiz Henrique para integrarem, como suplentes, a referida Comissão, nos termos do Ofício nº 38,
de 2013, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 38/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE.
Titulares
Ricardo Ferraço – Roberto Requião – Romero
Jucá – João Alberto Souza – Pedro Simon – Ana Amélia – Benedito de Lira – Ciro Nogueira – Kátia Abreu
Suplentes
Eduardo Braga – Vital do Rêgo – Valdir Raupp
– Luiz Henrique.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Eduardo
Braga, Vital do Rêgo, Pedro Simon, Sérgio Souza,
Luiz Henrique, Eunício Oliveira, Francisco Dornelles
e Sérgio Petecão para integrarem, como titulares, a
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e os
Senadores Romero Jucá, Roberto Requião, Ricardo
Ferraço, Clésio Andrade, Valdir Raupp, Benedito de
Lira, Waldemir Moka e Kátia Abreu para integrarem,
como suplentes, a referida Comissão, nos termos do
Ofício nº 39, de 2013, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 039/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Titulares
Eduardo Braga – Vital do Rêgo – Pedro Simon
– Sérgio Souza – Luiz Henrique – Eunício Oliveira –
Francisco Dornelles – Sérgio Petecão
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Suplentes
Romero Jucá – Roberto Requião – Ricardo Ferraço – Clésio Andrade – Valdir Raupp – Benedito de
Lira – Waldemir Moka – Kátia Abreu
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Romero
Jucá, Luiz Henrique, Eunício Oliveira, Valdir Raupp, Ivo
Cassol e Kátia Abreu para integrarem, como titulares,
a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, e os Senadores Sérgio Souza, Eduardo Braga, João Alberto Souza e Ana Amélia
para integrarem, como suplentes, a referida Comissão,
nos termos do Ofício nº 40, de 2013, da Liderança do
PMDB e do Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
OF.GLPMDB nº 040/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização – CMA.
Titulares
Romero Jucá
Luiz Henrique
Eunício Oliveira
Valdir Raupp
Ivo Cassol
Kátia Abreu
Suplentes
Sérgio Souza
Eduardo Braga
João Alberto Souza
Ana Amélia
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Casildo
Maldaner, Pedro Simon, Paulo Davim, Sérgio Petecão
e Ana Amélia para integrarem, como titulares, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
e os Senadores Roberto Requião e Ricardo Ferraço
para integrarem, como suplentes, a referida Comissão,
nos termos do Ofício nº 41, de 2013, da Liderança do
PMDB e do Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
OF.GLPMDB nº 041/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH.
Titulares
Casildo Maldaner
Pedro Simon
Paulo Davim
Ana Amélia
Sérgio Petecão
Suplentes
Roberto Requião
Ricardo Ferraço
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Ricardo
Ferraço, Jarbas Vasconcelos, Pedro Simon, Eunício
Oliveira, Luiz Henrique e Francisco Dornelles para
integrarem, como titulares, a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, e os Senadores Sérgio
Souza, João Alberto Souza, Roberto Requião, Romero
Jucá, Sérgio Petecão e Ana Amélia para integrarem,
como suplentes, a referida Comissão, nos termos do
Ofício nº 42, de 2013, da Liderança do PMDB e do
Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência designa os Senadores Romero Jucá,
Ricardo Ferraço, Ana Amélia, Ciro Nogueira, Benedito
de Lira e Kátia Abreu para integrarem, como titulares,
a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
e os Senadores Eduardo Braga, Vital do Rêgo, João
Alberto Souza e Ivo Cassol para integrarem, como suplentes, a referida Comissão, nos termos do Ofício nº
44, de 2013, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 44/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Senadores abaixo relacionados para compor a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
Titulares
Romero Jucá
Ricardo Ferraço
Ana Amélia
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Ciro Nogueira
Benedito de Lira
Kátia Abreu.
Suplentes
Eduardo Braga
Vital do Rêgo
João Alberto Souza
Ivo Cassol.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Lobão Filho, João Alberto Souza, Valdir Raupp, Eunício Oliveira,
Ciro Nogueira e Sérgio Petecão para integrarem, como
titulares, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; e os Senadores Vital do
Rêgo, Ricardo Ferraço, Ivo Cassol e Benedito de Lira
para integrarem, como suplentes, a referida Comissão,
nos termos do Ofício nº 46, de 2013, da Liderança do
PMDB e do Bloco Parlamentar da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Clésio Andrade, Sérgio Souza, Casildo Maldaner, Ivo Cassol e
Benedito de Lira e as Senadoras Ana Amélia e Kátia
Abreu para integrarem, como titulares, a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária; e os Senadores Romero

Jucá, Luiz Henrique, João Alberto Souza, Valdir Raupp, Ciro Nogueira e Sérgio Petecão para integrarem,
como suplentes, a referida Comissão, nos termos do
Ofício nº 45, de 2013, da Liderança do PMDB e do
Bloco Parlamentar da Maioria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa os Senadores Clésio
Andrade, Lobão Filho, Eduardo Braga, Valdir Raupp,
Casildo Maldaner, Eunício Oliveira, Ciro Nogueira e
Sérgio Petecão para integrarem, como titulares, a Comissão de Serviços de Infraestrutura; e os Senadores
Romero Jucá, Sérgio Souza, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Waldemir Moka, Ivo Cassol, Francisco
Dornelles e a Senadora Kátia Abreu para integrarem,
como suplentes, a referida Comissão, nos termos do
Ofício nº 63, de 2013, da Liderança do PMDB e do
Bloco Parlamentar da Maioria.

Of. GLPMDB nº 63/2013

É o seguinte o Ofício:

É o seguinte o Ofício:

Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI.
Titulares
Clésio Andrade
Lobão Filho
Eduardo Braga
Valdir Raupp
Casildo Maldaner
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Eunício Oliveira
Ciro Nogueira
Sérgio Petecão
Suplentes
Romero Jucá
Sérgio Souza
Ricardo Ferraço
Roberto Requião
Waldemir Moka
Ivo Cassol
Francisco Dornelles
Kátia Abreu.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Por fim, a Presidência designa os Senadores
Eduardo Braga, Sérgio Souza, Jader Barbalho, Lobão
Filho, Vital do Rêgo, Eunício Oliveira, Luiz Henrique,
Ivo Cassol, Francisco Dornelles e a Senadora Kátia
Abreu para integrarem, como titulares, a Comissão
de Assuntos Econômicos; e os Senadores Casildo
Maldaner, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Romero
Jucá, Waldemir Moka, Clésio Andrade e a Senadora
Ana Amélia e os Senadores Ciro Nogueira e Benedito de Lira para integrarem, como suplentes, a referida
Comissão, nos termos do Ofício nº 64, de 2013, da
Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Essas são as comunicações.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, eu acabo de ser informado que
foi cometido um engano grave na Internet, atribuindo
a mim um artigo que não foi o que eu escrevi.
Eu acabo de conversar com Eduardo Pierre, editor
de O Dia, que me explicou e pediu desculpas, porque,
como editor de O Dia, pediu-me que escrevesse um
artigo a respeito da visita de Yoani Sánchez ao Brasil.
E ele pediu a outro jornalista, Mário Augusto Jakobskind, um artigo com outra posição: “Quem financia
Yoani Sánchez?”
No Jornal O Dia saiu corretamente na versão
impressa, mas na versão da Internet, o artigo de Mario Augusto Jakobskind foi publicado como de minha
autoria. Então, eu peço a gentileza de poder esclarecer isso, porque eu fui chamado a atenção sobre o
caso pelo Jornalista que tem um blog na Veja, Reinaldo Azevedo, que inclusive muitas vezes faz críticas a
mim, mas ele teve a gentileza de me avisar e disse:
“Senador Eduardo Suplicy, saiu um artigo que eu sei
que não é o seu, porque a sua opinião é outra, mas
está escrito como se fosse seu”
Daí, eu liguei para o Eduardo Pierre e ele me
esclareceu que, infelizmente, foi cometido esse erro.
Como o meu artigo é bastante curto, se eu puder, registro brevemente o que aqui digo:
Yoani Sánchez, o significado maior
A visita de Yoani Sánchez ao Brasil, como resultado da nova Lei de Migrações de Cuba,
poderá se constituir num sinal muito importante
para que o presidente Barack Obama caminhe para encerrar o embargo à ilha e enfim
fechar a Prisão de Guantánamo [ou bloquejo,
como os próprios cubanos usam a expressão]
Eis por que considero erro grave as ofensas
contra ela na passagem por Recife, Salvador,
Feira de Santana, Brasília e São Paulo, não
tanto no Rio, com a finalidade de impedir que
expressasse seu ponto de vista sobre o que
se passa em Cuba.
Enquanto alguns manifestantes tentavam impedir que ela falasse para número muito maior
de pessoas que queriam ouvi-la, fazendo com
que a visita acabasse tendo muito mais repercussão, ela o fez com tranquilidade, sem
jamais ofender. Rebateu a denúncia de que
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seria gente da CIA, pois de outro modo nem
poderia andar normalmente em Cuba. Explicou
que sua viagem foi paga pelos que quiseram
ouvir seu testemunho.
Para todos, como eu, que participamos da fundação do PT e que desde o início defendemos
uma sociedade justa e com direitos à cidadania
para todos, é fundamental que digamos aos
amigos cubanos que lá se lute por democracia
e liberdade de expressão. Ao ler as crônicas
de Yoani sobre o cotidiano em Cuba, sobre o
que se passa com o fornecimento de produtos
e serviços ou, no campo cultura, observo que
as suas críticas são muito menos ferinas do
que os discursos que diariamente escuto dos
senadores da oposição no Brasil.
Yoani foi convidada a visitar os EUA. Será a
oportunidade para que Barack Obama e os
congressistas possam ouvir os argumentos
expressos por Yoani de por que não faz mais
sentido continuar o embargo.
Ora, essa minha posição é muito diferente da
do jornalista Mário Augusto Jakobskind, que disse,
por exemplo, que ela veio cumprir a missão de afastar
Cuba do Brasil, que, por sinal, tem grande protagonismo por lá com a construção por ideia de Lula, com a
participação de empresas brasileiras, financiamento do
BNDES, do Porto de Mariel, que é o maior do Caribe.
Ele fala que ela é desconhecida e faz uma porção de perguntas sobre como é que ela veio para cá,
como é que ela é tão conectada, quem financia e assim
por diante. Perguntas que foram formuladas até pelos
que, por vezes, a ofenderam, mas, também, por todos
os jornalistas como no programa Canal Livre, da TV
Bandeirantes, no domingo à noite e, ontem, no programa da TV Cultura... O programa de segunda à noite,
na TV Cultura... Qual é o nome do programa mesmo?
O da TV Cultura, nas segundas-feiras à noite é... Um
programa de tamanha tradição da TV Cultura...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Roda Viva.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Roda Viva!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Roda Viva é da TV Cultura e Canal Livre é da
TV Bandeirantes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Então. Em ambas, ela compareceu e, com muita tranquilidade, sem fazer quaisquer ofensas nem aos dirigentes
cubanos nem a qualquer pessoa, pelo contrário, até
aos que a ofenderam ela mencionou: “Quisera que em
Cuba também pudesse haver manifestações as mais

614

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

livres possíveis e, depois, pessoas poderem ir para
casa tranquilamente como aqui no Brasil.”.
Pois bem. Agradeço a oportunidade de ter feito
esse esclarecimento. Até assinalo para quem quiser
saber. Peço que seja transcrita a opinião do Mário Augusto Jakobskind, junto com a minha, para que se saiba
bem as diferenças de opinião. Mas, assim, V. Exª me
deu oportunidade para esclarecer de pronto o erro que
saiu até há pouco e rodou aí pela Internet, um artigo
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como se tivesse sido meu, e que, graças ao Reinaldo
Azevedo é que eu fiquei sabendo do erro cometido.
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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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Lauro Jardim tem uma coluna também e o Reinaldo
Azevedo também tem blog na revista Veja.
Quero agradecer a atenção do Senador Sodré
Santoro, que é o próximo orador inscrito para fazer
uso da tribuna.
Obrigada, Senador Santoro, por ter aguardado o
esclarecimento do Senador Eduardo Suplicy.
A sessão está prorrogada, porque regimentalmente
ela deveria encerrar-se às 18h30min. Será prorrogada ao
tempo de concluir os oradores inscritos na sessão de hoje.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, gostaria de utilizar o tempo de que disponho
hoje nesta tribuna para trazer à discussão um tema que
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me é muito caro, e que diz respeito, diretamente, à economia de Roraima. Refiro-me, Srª Presidente, à questão
do preço dos combustíveis no Estado, que tem gerado
diversos problemas para nossa população. Problemas,
como, por exemplo, o contrabando de gasolina e óleo
diesel pela fronteira com a Venezuela.
Roraima vive uma situação singular: estamos a
230 km do 5º maior produtor de petróleo do mundo,
mas temos de consumir gasolina e diesel vindos de
Manaus, a quase 1.000 km de distância, pagando um
preço muito mais elevado. O resultado, como seria de
se esperar, é o contrabando desses derivados de petróleo a partir da fronteira venezuelana.
Com o último aumento do preço dos combustíveis,
autorizado pelo governo, o litro da gasolina em Boa
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Vista supera os R$3,00, enquanto na Venezuela esse
mesmo litro custa R$0,05 (cinco centavos).
É a gasolina mais barata do mundo!
Essa enorme disparidade de valores fez surgir,
em Roraima, um mercado paralelo de venda de gasolina que causa prejuízos mensais de pelo menos
R$5,8 milhões ao empresariado do setor, de acordo
com avaliação do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Roraima (Sindipostos-RR).
Traficantes de combustíveis vão à Venezuela, enchem
o tanque, descarregam a carga do lado brasileiro em galões, retornam ao país vizinho e abastecem novamente.
Repetem a operação dezenas de vezes ao longo do dia.
À noite e de madrugada, a fim de fugirem de um eventual
patrulhamento, voltam à capital roraimense para abastecer depósitos ilegais, onde o litro é vendido por R$2,00.
A soma dos prejuízos aos cofres públicos, tanto
estadual quanto federal, decorrentes da sonegação de
tributos obrigatórios alcança R$1,68 milhão por mês,
especialmente quanto ao Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS), ao Programa de
Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Ainda de acordo com o Sindipostos, por causa
da concorrência desleal da gasolina venezuelana, os
postos de gasolina deixam de vender algo entre 1,8
milhão de litros a 2 milhões de litros mensais de combustível. E não só gasolina, mas também óleo diesel.
Então, Senhoras e Senhores Senadores, acontece
em Roraima um quadro inédito no País: aumenta a frota
de carros, mas diminui a venda de combustível. É muito provável que metade da gasolina vendida no Estado
seja contrabandeada da Venezuela. Com isso, todos os
postos do interior, ao norte da capital, fecharam. Ao todo,
são vendidos de 7 a 8 milhões de litros por mês, número
esse que poderia ser 25% maior, não fosse o contrabando.
Resolvi trazer este assunto ao Plenário, Srª Presidente, porque entendo que o Senado, enquanto Casa
da Federação, deve dar uma resposta para isso, deve
encontrar uma saída para resolver esse problema que
já foi denunciado pelo Senador Mozarildo Cavalcanti
e outros parlamentares, e nada foi feito.
É evidente que essa é uma questão de mercado:
o preço muito mais baixo do país vizinho estimula o
contrabando, a prática ilícita. Mas, como não podemos
impedir a Venezuela de vender a gasolina pelo preço
que achar melhor, temos de adotar algumas medidas
internas para coibir essa prática que, como já disse, vem
lesando os cofres públicos e a economia de Roraima.
Uma dessas medidas, sem sombra de dúvida, é a
melhoria do policiamento, da fiscalização, tanto por parte
da Polícia Federal, quanto da Polícia Rodoviária Federal.
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Vejam, por exemplo, o seguinte: em todo o Estado
de Roraima, com seus 224 mil quilômetros quadrados,
a Polícia Rodoviária Federal conta com apenas 48
servidores, dos quais 20 dedicados a atividades administrativas. Os demais são divididos em equipes de
plantão diário, incumbidas de patrulhar vastas áreas
desertas cortadas por seis rodovias federais e dezenas
de vicinais. Há dias em que a equipe é formada por
apenas dois patrulheiros, por causa da falta de pessoal.
Ressalte-se, Srªs e Srs. Senadores, que as fronteiras de Roraima com a Venezuela e Guiana se estendem por 1.900 quilômetros.
Apesar dessas deficiências, as apreensões da
Polícia Rodoviária Federal têm crescido em Roraima.
Em 2011, foram recolhidos 13.890 litros de combustível no trecho da BR-174, entre Boa Vista e a fronteira
com a Venezuela. Em 2012, a soma das apreensões de
gasolina alcançou quase 24.000 litros de combustíveis.
Agora, imaginem, se a fiscalização fosse eficiente, o quanto poderia ter sido apreendido!
Mas, além da fiscalização policial, precisamos
também atuar em outra frente para combater esse
vergonhoso contrabando de combustíveis. É preciso
reduzir o preço da gasolina no Estado!
Srª Presidente, Roraima e toda a Região Norte
possuem uma das gasolinas mais caras do Brasil. De
acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo
(ANP), enquanto o preço médio da gasolina nas Regiões Nordeste e Sudeste é de R$2,80 por litro, na
Região Norte ela é de R$3,00 por litro, em média.
Isso quer dizer que, em algumas localidades, o preço
é ainda mais elevado.
É evidente que, pela distância geográfica do Estado, Roraima não poderia ter os mesmos preços praticados nas regiões mais próximas aos centros produtores
de petróleo. Esse é um fato, não resta dúvida. Contudo, existe outro problema, que é o da cartelização do
setor, problema esse que, inclusive, já foi denunciado
pelo Ministério Público de Roraima.
A Promotoria da Defesa do Consumidor e Cidadania apurou que postos de combustíveis em Boa Vista
estabelecem preços semelhantes na comercialização
do produto, caracterizando prática de cartel, o que vem
penalizando enormemente o consumidor.
Por isso, Srª Presidente, vejo como única alternativa a importação direta de combustíveis da Venezuela. Essa medida, aliás, foi adotada pela Colômbia,
em municípios fronteiriços, com grande sucesso. Ao
importarmos diretamente da Venezuela, alcançaríamos os seguintes resultados: primeiro, forçaríamos
a redução dos preços dos combustíveis; segundo,
inviabilizaríamos o contrabando; e terceiro, atacaría-
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mos diretamente os cartéis, minando as suas ações
de manipulação de preços.
Parece-me, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o próprio governo venezuelano já teria dado
o aval para que essas operações de importação de
petróleo sejam realizadas.
Seria, aliás, até uma medida para fortalecer o
Mercosul, bloco ao qual a Venezuela foi recém-admitida.
Além disso, seria um incentivo a mais para baratear o
transporte, a atividade agrícola e todas as atividades
produtivas que ainda são incipientes em Roraima.
Por isso, não posso entender o posicionamento da
Petrobras que, sistematicamente, tem agido no sentido de
impedir que essa importação aconteça. A situação é tão
grave que até reservas indígenas do Estado estão sendo
usadas como depósitos de combustível contrabandeado,
tamanha a demanda por gasolina e diesel mais baratos.
Faço, portanto, um apelo à sensibilidade da Presidenta Dilma Rousseff no sentido de que seja legalizada a importação do petróleo venezuelano para Roraima, e que sejam destinados mais efetivos à Polícia
Rodoviária Federal no Estado. Sei que Sua Excelência
é uma pessoa grandiosa, que não haverá de faltar ao
povo de Roraima nessa hora!
Era esse o apelo que gostaria de fazer neste momento, Srªs e Srs. Senadores. Que o Senado possa
estar ao lado de Roraima nesta luta!
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Sodré Santoro.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Ivo Cassol, do PP de Rondônia, como orador inscrito.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª
Presidente, Senadora pelo Brasil, eleita pelo Rio Grande
do Sul, Senadora Ana Amélia, do nosso Partido Progressista. É uma alegria e uma satisfação cumprimentá-la,
cumprimentar os demais Senadores. Também é uma
alegria e uma satisfação cumprimentar todos os irmãos
e irmãs dos quatros cantos deste rincão brasileiro e também, especialmente, a população do Estado de Rondônia.
Antes de iniciar o discurso que me traz hoje, mais
uma vez, a esta tribuna, eu gostaria primeiro de esclarecer uma notícia veiculada pelo jornal O Globo e pela
revista Veja, no Radar, que falava do meu projeto de
castração química. Está correto, é um modelo dos Estados Unidos, do Estado da Califórnia. Mas, ao mesmo
tempo, no final, o repórter argumenta o seguinte: como
é que o Senador, que faz um projeto desse, ao mesmo
tempo foi julgado pela compra de voto e condenado?
Então, eu queria aqui aproveitar a tribuna desta
Casa, que é o que nos resta, e dizer para o jornalista
– falei com ele hoje, liguei para a revista Veja – que,
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infelizmente, o que foi publicado lá não é verdadeiro,
não está correto. Em todas as instâncias superiores,
no meu processo de julgamento por compra de voto
em que fui denunciado pelo Ministério Público Eleitoral
do Estado de Rondônia, porque a Polícia Federal do
Estado de Rondônia fez o inquérito, indiciou os corruptos que compraram voto, foram cassados, perderam
o mandato aqui nesta Casa. Seus familiares também
foram punidos e, ao mesmo tempo, fui denunciado pelo
Procurador e fui absolvido nas instâncias superiores
aqui em Brasília e ficou provada a minha inocência
quanto à questão daquele processo de compra de votos.
Portanto, eu gostaria que, com humildade, tanto
a revista Veja, na seção Radar, quanto O Globo fizessem a mesma correção.
Mas o que me ocupa hoje nesta tribuna, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, infelizmente, quando,
ao mesmo tempo, a gente luta para ajudar a melhorar
a situação do Brasil e quando, ao mesmo tempo, a
gente tem uma vitória em um dos processos da gente,
de repente, o que a gente percebe é mais processos
contra a minha pessoa.
Em dois anos, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, de mandato como Senador, eu nunca usei a
tribuna desta Casa para me beneficiar politicamente ou
para me ajudar em algum processo existente contra a
minha pessoa, mas o que o Ministério Público Federal
no meu Estado de Rondônia está fazendo é inaceitável, é inadmissível. O que estão fazendo, utilizando a
instituição no corporativismo e em benefício próprio,
e isso que estou falando aqui, estou usando a tribuna
do Senado, estou falando e provo.
Eu fui Governador do Estado de Rondônia, Senador Santoro, por dois mandatos, por sete anos e
três meses. A mídia nacional divulgava que o Estado
de Rondônia, na época da Marina Silva, na época do
Minc, como se nós fôssemos um dos maiores desbravadores da Amazônia; que nós autorizávamos tirar
madeira de áreas de Flonas e áreas indígenas e nós,
políticos, é que pagávamos a conta. E quem, na verdade, autorizou tirar madeira, quem fechou os olhos para
tirar diamante e que tira até hoje da reserva indígena
Roosevelt é o Ministério Público Federal.
Eu estou falando e vou provar. No meio do meu
discurso, depois, eu vou mostrar documento, documento
que vai além disso tudo. Da mesma maneira, Senadora
Ana Amélia, que, quando falei, na semana passada,
aqui nesta Casa, que tinha um Procurador que vivia
me perseguindo, no processo que abriu, em 2007, de
improbidade administrativa, contra a minha pessoa,
ele não teve coragem, o Dr. Reginaldo Trindade, nem
de ouvir nem de indiciar o Secretário de Segurança
Pública nem o Diretor de Polícia. Nem de ouvir, para
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produzir prova, para saber se eu tinha autorizado ou
não a abrirem aquele inquérito policial.
Eu estava nos Estados Unidos, com a minha família,
estava afastado do cargo. Mesmo assim, ele me pinçou,
no meio, criou um fato. Eu estou provando e vou provar,
nos tribunais, porque há recursos superiores, que ele se
utilizou, que ele deixou. Era obrigação dele denunciar ou
ouvir as demais testemunhas para poder produzir a prova.
Mas aqui quero ir além, hoje. Aqui quero dizer que,
na época, como Governador do Estado de Rondônia,
no ato da atribuição que competia ao Procurador do
Estado, foi feita denúncia, documento que chegou em
nossa mão, de extração ilegal de madeira, de extração
ilegal de diamante. E foi encaminhado ao Exmº Sr. Corregedor Geral do Ministério Público Federal do Brasil.
E a denúncia, que foi protocolada no dia 25 de agosto
de 2011, foi apreciada pelo Corregedor do Ministério
Público. E, ao mesmo tempo, disse, depois de ter apreciado, que o Procurador tinha agido na forma da lei.
Eu, não satisfeito com a investigação que não
foi feita... Porque, na época, nós denunciamos ao Ministro da Justiça; o Ministro da Justiça mandou que se
apurasse. Fizeram três cantos. Sobre os documentos
que foram no processo para apurar, nenhum de nós,
nenhum Estado, na época, foi ouvido.
E o Ministério Público do Estado de Rondônia abriu
outro procedimento, Srª Presidente, Srs. Senadores, para
saber quem foi que apurou as provas contra o Procurador. As provas estão dentro do próprio Governo Federal.
Não satisfeito, eu fiz um pedido de reapreciação, e
o pedido de reapreciação foi com documentos e foi ainda com a degravação. Eu gostaria de mostrar aqui, mas
aqui nós não temos telão. Eu gostaria de mostrar aqui o
depoimento do Cacique Almir Suruí, que, numa reunião
com membros do Ibama, com membros da Funai e com
o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Reginaldo
Trindade, diz o seguinte, diz Almir Suruí, chefe dos suruí:
Eu não acho legal a forma que os suruí explora madeira. Para mim, durante esses 25 anos
que os suruí explora madeira ilegal – e sempre
vai continuar assim – eu não acho justo. Não
justifica em um momento que o suruí vai lá e
diz que é precário, precariedade. Eu digo aqui
claramente, com decisão que foi tomada aqui,
eu fiquei decepcionado com o Ministério Público, com o Dr. Reginaldo Trindade, que estava
junto, Procurador Federal do Ministério Público.
Eu fiquei decepcionado com o Ministério Público. Tem que assumir o seu papel e realmente
dissesse assim que acabou e pronto. Entendeu,
doutor? Mas eu sabia que eu tinha como. Se eu
quisesse [isso aqui são as palavras do índio],
como cidadão, eu tinha que como denunciar
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[ora, ele diz], mas eu sabia que eu tinha como.
Se eu quisesse [ele virou para o Procurador],
como cidadão, eu tinha como denunciar, como
cidadão, o Ministério Público, mas eu não fiz.
Em resposta a esse desabafo do líder suruí, o
representante legal do Ministério Público, Dr. Reginaldo Trindade:
Gente, não se lida com questão indígena. Você
deve saber muito mais que eu, Almir, como se lida
com uma pessoa qualquer. Pega o caso dos cinta
larga. Quem não sabe que nos cinta larga está
tendo garimpagem ilegal? [O Procurador Federal
está falando que tem garimpagem ilegal dentro da
reserva indígena Cinta Larga, tirando diamante.]
Agora, eu pergunto: eu posso? Eu tenho condições de ir à Justiça, conseguir uma ordem judicial,
baixar Exército, a Polícia Federal lá e botar tudo
abaixo? [Ele tem condições, sim, porque é Procurador Federal, porque, contra político, eles fazem
isso, mas a sua obrigação como Procurador não a
fez.] E isso é o razoável. Está entendendo? Tentei
costurar a paralisação imediata das atividades,
mas continuo com a minha posição.
Então, está aqui, Senadora Amélia, nossa Presidente.
Eu fiz a denúncia. Isso aqui é uma fita, isso aqui
é um vídeo gravado pelos índios suruí, onde está lá
o aval do Ministério Público Federal para a extração
ilegal de madeira.
Você, um político, a senhora, o senhor, uma dona
de casa, um madeireiro, um caminhoneiro, você que tirar
uma árvore dentro da reserva indígena, é crime. Você que
tirar uma tora dentro de uma reserva indígena, é crime.
Você que tirar castanha ou tirar diamante, é crime. Mas
o Procurador Federal? O Procurador Federal participou
da reunião, teve o aval e autorizou tirar madeira ilegal
dentro daquela área indígena. E sabe quem ficou no
desgaste público? Vocês sabem quem ficou nos quatro
cantos do País e em nível nacional, em nível mundial,
como se nós fôssemos os depredadores da natureza?
Foi o besta aqui, foi o otário aqui, que era Governador
do Estado de Rondônia, que levava a culpa pela inoperância, pela complacência, pela participação, pela conivência do Ministério Público Federal do meu Estado.
Não bastasse isso, não bastassem as denúncias que
eu fiz, nossa Presidente, o Corregedor-Geral, o Subprocurador-Geral da República, o Corregedor-Geral do Ministério
Público, Eugênio José Guilherme de Aragão, disse que ele
fez em nome da instituição, que estava tudo legal. Estava
tudo legal. Então, isso quer dizer que o Ministério Público
pode tudo. O Ministério Público pode autorizar a extração
ilegal de madeira, a extração ilegal de diamante; ele pode
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tudo. E aí o cidadão comum, ou o homem público igual
ao Ivo Cassol, vem em público, faz a denúncia, além – e
eu também fiz a denúncia na Corregedoria Nacional do
Ministério Público, até agora não tive resposta. Ao mesmo
tempo em que recebo a resposta que o Procurador fez em
nome do Ministério Público, da instituição, a extração ilegal
de madeira – e aí, olha a situação, Srª Presidente, Srs. Senadores, que foi criada: essa madeira ilegal foi para dentro
dos pátios de serraria, foi cortada, foi mandada para fora,
e o documento? O documento faz a TPF falsa, que tinha
na época, documento fraudulento, forjado, que vinha do
Estado e de outros Estados vizinhos. E o Governador Ivo
Cassol na época levando a culpa. Infelizmente, a gente
ainda assiste a isso hoje. Não bastasse não ter aceito as
denúncias em nada, ainda por cima o Ministério Público,
há poucos dias, mandou uma denúncia-crime contra a
minha pessoa, porque disse que eu estava caluniando o
Procurador, que é uma questão pessoal, que eu tenho alguma coisa contra ele. Eu não tenho nada contra ele. Eu,
simplesmente, quando fui Prefeito de Rolim de Moura, fiz
uma campanha para arrecadar imposto num Município em
que hoje o meu irmão é prefeito. E começou a campanha
do mesmo jeito. Ele tinha dois carros que eram de placa
de fora, e eu pedi para ele que transferisse para a cidade,
uma vez que a sociedade falou que eu era o prefeito, eu
era a autoridade máxima da cidade, e eu tinha que falar
com ele. E eu fui falar com ele e ele disse para mim que ia
me mostrar quem mandava na cidade. E, depois, daquela
vez para cá, era dele; e taca, e taca, e vem taca até hoje.
Quando não é diretamente por ele, igual nesse
processo de 2007, em que ele não ouviu o Secretário
de Segurança Pública, não ouviu o diretor de polícia, ele
sabe que eu estava nos Estados Unidos, mas mesmo
assim ele fez a denúncia; ele assinou e mandou para frente. Por que ele não mandou todo mundo e me botasse
de embalo junto? E peia em mim! Não! Pinçou só o Ivo
Cassol no meio porque o objetivo dele é pessoal comigo.
Além desse processo que foi encaminhado poucos dias atrás, do qual eu não fui notificado ainda,
porque voltou para o Ministério Público, um crime por
causa das denúncias que eu fiz, pasmem agora com
o que aconteceu na semana retrasada; olhem o que
eu tenho na mão aqui: Ministério Público Federal de
Rondônia processa Cassol e outras cinco pessoas por
improbidade administrativa. Réus são acusados de embaraçar, desmerecer e desacreditar nos trabalhos dos
membros do Ministério Público e da Polícia Federal.
Gente, eu fiz a denúncia com um documento; eu
fiz a denúncia, Jayme, com um documento na mão,
Senador Jayme Campos, e agora vêm dizer que eu
tentei embaraçar em algum lado?
Aí, vários procuradores assinaram a nota. Vários
procuradores assinaram a nota, e, infelizmente, eu fico
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triste, porque os procuradores estão fazendo corporativismo interno dentro daquela instituição, porque o
Ministério Público é uma instituição forte, mas, quando
é usada da maneira como está sendo usada em Rondônia, infelizmente, bota tudo por terra.
A ação civil pública, eles colocam aqui, até na
época do meu filho, dizem aqui que o meu filho – na
época eu era Governador, como se eu tivesse feito
tráfico de influência –, foi preso, e ficou cinco dias,
foi absolvido em todos os tribunais, desde a primeira
instância até a última instância. Não foi provado nada
contra o meu filho, mas, mais uma vez, para poder dar
o destaque nacional, colocam o filho do Governador
no meio, colocaram junto na denúncia, como se eu,
Ivo Cassol, tivesse atrapalhado, ou venha atrapalhando
alguma coisa, ou o Procurador de Estado.
Agora eu venho aqui, e quero mostrar um documento, e gostaria que essa câmera pegasse esse documento aqui, esse documento oficial é o documento,
e pudesse deixar, e eu vou ler esse documento aqui e
gostaria de passar então para os demais Senadores,
eu tenho várias cópias aqui, se alguém puder passar
na Casa, um documento que está dentro: Ministério da
Justiça. Fundação Nacional do Índio. Memorando nº
108. Cacoal, dia 15 de setembro de 2005, ao Sr. Trajano Azevedo Fonseca, que era o chefe da cidade de
Porto Velho, de onde foi encaminhado esse documento:
Senhor Administrador, como já é de conhecimento de todos que participaram da reunião
realizada em 19.08.05, onde estiveram presentes lideranças indígenas e demais membros da comunidade indígena da Etnia Suruí,
representantes do Ibama, Funai e do Sr. Reginaldo Pereira da Trindade, MD Procurador-Geral do Ministério Público Federal no Estado de Rondônia, para tratarem assuntos
relacionados à exploração ilegal de madeira
de lei, no interior das terras indígenas Sete
de Setembro, jurisdicionada a esta regional,
decidido o consentimento verbal [Olha o que
está aqui, documento da Funai para a Funai]
pelo Sr. Procurador, às comunidades indígenas ali presente [o Sr. Procurador, quando me
refiro, é o Reginaldo Trindade, que ele citou
acima], a continuidade da retirada de madeira da área, em atendimento à solicitação das
lideranças indígenas, da necessidade em se
dar continuidade da retirada de madeira, para
que pudessem, assim, saudarem, seus débitos
perante as partes interessadas na ilegalidade
[quem escreveu isso não fui eu, quem escreveu isso, está aqui nesse documento, foi um
funcionário da Funai, chefe da Funai de Ca-

620

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

çoa],.mediante esse argumento, lhes foram
homologado verbalmente a autorização, até
que as comunidades envolvidas pudessem
sanar seus débitos para com seus credores.
No entanto, solicito V. Exª ver possibilidade
em consultar ao nobre procurador, se o prazo
concedido aos silvícolas, já foram expirados,
caso positivo, sugiro que sejam oficializados
os órgãos repreensores (Ibama e DPF) para
a realização de possíveis operações de repreensão ao redor da reserva, com finalidade de
inibir as explorações ilegais da flora, uma vez
que o fluxo de madeireiro vem causando grande
impacto ambiental na referida reserva indígena.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Peço mais
5 minutos, Srª Presidente, para concluir aqui.
Então, está aqui esse documento. Esse documento não fui que criei, Sr. Procurador-Geral Dr. Gurgel. Eu
sei que o senhor tem muitos abacaxis para descascar,
mas é inaceitável a Corregedoria do Ministério Público
não dar atenção para esse documento, não apurar os
fatos. Esse documento aqui, essa ilegalidade, a arbitrariedade, é um crime.
Porque, ao mesmo tempo, é a mesma coisa, Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizer a um criminoso, que vem roubando, que vem assaltando, que tem
dívida, mas que ele pode continuar roubando, pode
continuar assaltando, pode continuar matando até para
poder saudar suas dívidas.
Está aqui no documento. Este documento aqui
vou distribuir a cada Senador. Vou mandar uma cópia
ao Procurador-Geral, Dr. Gurgel.
Eu, como Governador do Estado de Rondônia,
fui vítima da imprensa nacional por desmatamento e
retirada da madeira em área indígena. E quem foi que
autorizou? Foi o Procurador-Geral, que participou da
reunião. Os índios o gravaram e disseram para ele que
poderiam denunciá-lo, mas que não iriam denunciá-lo. E ele falou que sabia até da extração ilegal de diamantes, onde morreram 29 garimpeiros, onde continua
até agora a extração ilegal. E ele falou que não podia
fazer nada.
Agora, hoje, tenho mais uma ação contra mim,
porque, simplesmente, eu defendi o interesse do povo
do Estado. Eu defendi a legalidade. Mas quem foi que
entrou com esse processo contra mim? Os Procuradores, colegas de trabalho, seus parceiros do dia a
dia, com quem conversa, toma cerveja e almoça no
final de semana.
Eu até hoje nunca usei esta tribuna do Senado,
respeitando tudo isso, mas o que estão fazendo dentro
do Ministério Público é crime. Isso é uma barbaridade.
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Eu peço ao Procurador-Geral do Ministério Público
que apure esses fatos. Ah, mas Ivo Cassol tem vários
processos! Não estou preocupado com isso. Eu sou
igual a leproso, uma ferida a mais ou a menos não faz
diferença. Meu lombo já está grosso, eu aguento porrada. Homem que é homem público que tiver medo de
processo saia da vida pública. É só ser governador,
ser prefeito que se vê o que é e tem que tomar uma
decisão. Aqui no Senado é bom, é tranqüilo. A gente
ocupa a tribuna, faz a denúncia e não tem pressão de
sindicalista, não tem pressão disso e daquilo. Mas, vai
viver no dia a dia lá no local.
Eu vivi isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Está aqui o documento que mostrei, estou mostrando
na imprensa nacional. Procurador Federal, Dr. Reginaldo Trindade, documento que o próprio funcionário
da Funai, chefe da Funai de Cacoal, mandou, enviou à
Funai de Porto Velho, perguntando se continuavam ou
não a extração ilegal de madeira. E se paralisassem o
trabalho que tinham que colocar a Polícia Federal para
poder coibir. Mas quem autorizou retirar a madeira?
Foi o Cassol? Foi o Governador? Não, Srª Presidente,
quem autorizou foi o Ministério Público. Mas para eles
está correto. Para eles está tudo certo. Eles podem.
Eu gostaria que o Procurador-Geral tomasse
providência, que o Corregedor para quem eu fiz a denúncia tomasse providência.
Eu não vou aceitar. Não porque eu queira privilégio. Eu não quero! Nem porque eu sou um Senador.
Mas não é justo você denunciar com documentos, e,
hoje, o próprio Ministério Público vir aqui posar de santinho. Os próprios Procuradores vêm aqui dizer que
tudo que fizeram lá estava legal.
E aí dê-lhe taca no Senador Ivo Cassol! Dê-lhe
peia no Ivo Cassol! É processo-crime de um lado, é processo de improbidade do outro, é gasto com advogado.
Não há problema algum, Sr. Presidente. Eu vou
continuar firme, porque eu sei que outros processos
virão. Não tenho dúvida disso.
Agora, de uma coisa pode ter certeza: eu não vou
desistir da minha luta pelos menos favorecidos. Eu não
vou desistir para que se tenha justiça...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...Mais
dois minutos para concluir, Srª Presidente.
Eu não vou desistir de maneira alguma que se faça
justiça. Da mesma maneira que eu já vim a instâncias
superiores buscar justiça, vou continuar buscando. É
o meu direito como cidadão, não é meu direito como
Senador, porque eu estou aqui para ajudar o País,
para fazer leis. Mas é um direito que eu tenho como
cidadão, como qualquer um que se sinta prejudicado.
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Agora, o que eu não posso aceitar é o Ministério
Público, que tem que defender a lei, que devia ter investigado o seu membro, não investigou. É igual ao pai,
quando alguém diz que um filho dele está envolvido com
roubo, com tráfico e com drogas. O pai, então, passa a
mão na cabeça dele. Em vez de curar, de salvar o filho,
acaba envolvendo-o ainda mais dentro da criminalidade.
Ele tem que tomar medidas enérgicas, ele tem que tomar
medidas firmes, tem que tomar medidas fortes para que
os outros filhos não vão para o mau caminho também.
E assim é dentro de qualquer instituição, dentro
da política, dentro do Ministério Público.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Para encerrar, Srªs e Srs. Senadores, Srª. Presidente, eu peço
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encarecidamente que o Procurador-Geral pegue esse
documento, verifique as fontes.
Não fui eu quem o produziu. Ele chegou às minhas mãos. E são documentos internos do Ministério
da Justiça, de dentro da Funai, que chegaram às minhas mãos, como Governador do Estado de Rondônia.
Portanto, eu só busco uma coisa: justiça.
Agradeço a todos.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR IVO CASSOL EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE)
– Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, peço
a palavra pela ordem apenas para fazer um registro.
Ontem, dia 25 de fevereiro, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) – sociedade da qual,
com muito orgulho, faço parte – completou 65 anos de
existência, desempenhando, ao longo de sua história,
importante papel junto aos seus membros e junto à
sociedade brasileira.
Criada com a missão de reunir os médicos interessados em fomentar o progresso, o aperfeiçoamento
e a difusão da anestesiologia e da terapia intensiva,
do tratamento da dor, da reanimação, estabeleceu
também normas para o tratamento na especialidade.
Além de fazer cumprir o Código de Ética Médica, o Código Profissional e de defender os interesses
profissionais de seus membros, é também responsável
por conferir o Título Superior em Anestesiologia (TSA),
o Título de Especialista em Anestesiologia (TEA) e o
Certificado de Área de Atuação em Dor, no nosso País.
Ainda, Srª Presidente, a SBA publica a Revista
Brasileira de Anestesiologia e a Anestesia em Revista.
Patrocina os congressos da especialidade, tanto em
âmbito nacional, quanto internacional. Inclusive, este
ano, Aracaju, minha capital, capital do Estado de Sergipe, sediará o 60° Congresso Brasileiro de Anestesiologia. Lá vamos receber, além dos maiores nomes
da anestesiologia mundial, milhares de colegas vindos
de todas as partes do planeta, já que o Brasil tem o
segundo maior número de profissionais de anestesia
do mundo. É um congresso nacional e internacional
e confere prêmios, conforme regulamento do próprio
congresso.
Não obstante, Srª Presidente, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia tem o olhar voltado para o
futuro. Para 2015, por exemplo, ambiciona representar,
para a sociedade em geral, uma entidade modelo no
campo do ensino, atualização científica, defesa profissional, qualidade e segurança da anestesiologia,
com reconhecimento científico mundial. E sabemos
que isso é um sonho possível, porque é o sonho de
todos nós, anestesiologistas do Brasil, e é para isso
que a SBA trabalha.
Temos uma sociedade que apresenta uma característica marcante: o empreendedorismo. Marca
essa notoriamente presente na busca continuada de
melhorias dos processos, com introdução de novas
práticas e projetos, visando a benefícios para seus
associados e clientes.
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Inclusive, Srª Presidente, estive hoje, juntamente com a colega anestesiologista Grace Haber e com
os colegas Guilherme de Barros e Luis Fernando Rodrigues, em audiência no Ministério da Saúde, com o
Secretário de Atenção à Saúde, Dr. Helvécio Miranda
Magalhães Júnior, para tratarmos de reivindicações
ligadas à Câmara Técnica de Dor e Cuidados Paliativos. Ações como essas demonstram a diligência da
Sociedade em relação a todas as áreas relacionadas
à nossa especialidade.
A senhora sabe que milhares e milhares de brasileiros sofrem de dor crônica, de dor oncológica, dos
diversos tipos de dor. E hoje nós temos profissionais
qualificados, preparados, orientados pela Sociedade
Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
Para finalizar, Srª Presidenta, gostaria de parabenizar a todos que compõem a Sociedade Brasileira de
Anestesiologia, por intermédio da minha presidente, a
presidente da Sociedade Sergipana de Anestesiologia,
Drª Ivani Rodrigues, que prepara, juntamente com o
Dr. Ronaldo Gurgel, o 60º Congresso de Anestesiologia. A SBA fez 65 anos, anos de muita história, anos
de muitos sofrimentos amenizados e capacitação para
todos os profissionais de anestesiologia no Brasil, o
que muito nos orgulha, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Mesa se solidariza e também ratifica a homenagem a essa importante categoria médica, que V. Exª
integra e da qual faz parte, honrando esta Casa também: especialista na dor. Nós precisamos, às vezes,
curar dor física; às vezes, curar também a dor da alma.
Cumprimento o Senador Eduardo Amorim.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer o registro,
Srª Presidente, sobre o grande drama que as duas
Casas estão vivendo, com dificuldades de colocar em
pauta e começar as votações, porque o ano legislativo
já começou. Trata-se dos vetos e da espera de uma
decisão do Supremo. Com a ânsia de votar três mil
e tantos vetos, para chegar ao final e votar o veto da
Presidenta Dilma dos royalties do petróleo, quebrando contratos e criando instabilidade jurídica no Brasil,
nós estamos nessa paralisia, nessa tetraplegia que
ninguém consegue entender.
Neste momento, um grupo de Deputados e Senadores do Rio e do Espírito Santo – aqui da Casa,
Senador Ricardo Ferraço e Senadora Ana Rita, junta-
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mente com os Deputados Paulo Foletto e Molon – esteve lá no Supremo e agora com o Ministro Fux, para
que o Supremo decida, porque Regimento Interno é lei,
e onde há lei o Supremo pode decidir, sobre os destinos desses três mil vetos, para que se faça cumprir o
rito determinado pelo Regimento Interno.
Nós sabemos que dois Senadores e um Deputado podem inviabilizar uma reunião ou uma sessão do
Congresso Nacional. E assim será até que se chegue
a um acordo para se respeitar neste País direito adquirido. Ou então, discutamos todos os royalties do País,
todos os royalties, de todas as ordens, recolhidos por
qualquer riqueza neste País, para que tão somente se
faça a divisão por tudo e por todos de toda essa riqueza.
Encerro dizendo que há uma pesquisa no meu
Estado que demonstra que mais de 90% no Espírito
Santo – e no Brasil, 92% – pedem de forma imediata
e urgente a redução da maioridade penal neste País,
um cancro, um cancro que assola, que intimida, que
estremece uma sociedade de ver homens já formados
que assaltam, estupram, sequestram, desmoralizam a
sociedade e, em seguida, são tratados como crianças.
Em nome da sociedade brasileira, Comissão de
Reforma do Código Penal, em nome do povo do Brasil, nós precisamos fazer a redução da maioridade
penal no País urgentemente, em nome dos cidadãos
de bem desta Pátria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Magno Malta.
Quero chamar para fazer uso da palavra o Senador Jayme Campos.
Estou inscrita para falar pela Liderança. Eu pediria ao Senador Jayme Campos que assumisse a
Presidência. E, em seguida, o Senador Cícero Lucena.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, eu serei rápido, até pelo adiantado da hora
e nós temos alguns compromissos na noite de hoje,
como V. Exª certamente também terá.
Mas venho a esta tribuna, mais uma vez, dizer
que é visível que o desempenho da indústria vem
piorando e que o PIB vem desolando o Governo e as
empresas. Porém, do campo está surgindo a salvação
para a economia brasileira. O ouro do Brasil tem sido
a soja e o milho, como foi noticiado, no domingo, pelo
Correio Braziliense.
O supramencionado periódico, Srª Presidente,
nos dá conta de que “o País vai colher, neste ano, a
maior safra da sua história: 185 milhões de toneladas
de grãos”. O volume recorde reforça a expectativa de
que o País alcance, até a próxima década, o posto de
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maior fornecedor de alimento do Planeta, desbancando os Estados Unidos.
A arrancada no campo, acompanhada do papel
de destaque nos negócios da carne, não só confirma
uma vocação brasileira para ser o celeiro do mundo,
revelada nos anos 70 com a abertura da fronteira dos
cerrados, como dá a exata dimensão da âncora estabilizadora da economia nacional. Uma prova disso,
é que, segundo o Correio Braziliense, o Brasil lidera
o comércio mundial de cinco dos dez principais itens
agropecuários: café, açúcar, suco de laranja, soja, carne de frango, além de deter o maior rebanho bovino
no Planeta, ou seja, temos 213 milhões de cabeças.
Algumas das cidades líderes do ramo da agricultura, do setor agrícola, estão no nosso Estado de
Mato Grosso, que tenho a honra de representar nesta
Casa. Destacamos algumas cidades como Lucas do
Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum, Sinop, Campo Novo
do Parecis, Primavera do Leste, Comodoro, Campo
Verde, e assim por diante. São várias as cidades mato-grossenses que têm contribuído sobremaneira e naturalmente com a nossa balança comercial, sobretudo
com uma agricultura sustentável, tecnificada, que tem
dado só alegria para o nosso País.
Em que pese, hoje, nós, Senador Cícero Lucena,
que produzimos, nessa região do Brasil, sobretudo Mato
Grosso, nós temos pagado muito caro na medida em
que, lamentavelmente, não temos obras de infraestrutura. Nossas estradas estão sucateadas, deterioradas,
ainda não temos as ferrovias tão anunciadas pelo Governo Federal, principalmente a ferrovia Centro-Leste,
que já estão anunciando há quatro ou cinco anos e que
até hoje não teve sequer seu projeto feito. Não temos
hidrovia, apesar do potencial fantástico a ser explorado, com as hidrovias que poderíamos explorar no Teles
Pires, no Juruena-Tapajós, como também a hidrovia lá
na região de Tocantins, ligando Mato Grosso ao Estado de Tocantins, que é a hidrovia, muito importante,
do Araguaia. E isso tem tornado pernicioso para que
nossos produtores pudessem estar mais capitalizados.
Em que pese tudo isso, neste ano, a produção
de Mato Grosso vai aumentar, não só na área da soja,
como também do milho. Em síntese, nós precisamos
é que o Governo Federal nos olhe de outra maneira.
Sobretudo, não podemos continuar sendo enganados.
Lamentavelmente, o Governo Federal anuncia todos
os dias... Hoje mesmo, eu estava lendo os jornais e vi
um anúncio de investimentos entre o Poder Público e
a iniciativa privada da ordem de R$500 bilhões. Isso,
para mim, é uma falsidade, um engodo, uma mentira, e nós precisamos dar um basta em tudo isso. Nós
precisamos de obras concretas, sobretudo na questão
da logística dos nossos portos, para que eles sejam
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modernizados, para que, de fato, possamos escoar
a nossa produção. Caso contrário, o Brasil não vai
alcançar de fato, nunca, o nosso objetivo de ser um
país altamente competitivo pelo fato de o custo Brasil
ser altíssimo.
Contudo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não obstante o meu Estado ocupar essa posição de
destaque neste panorama em que a agropecuária salva a economia do País, ele vive também o paradoxo
do desenvolvimento. Ou seja, quanto mais produz e se
torna economicamente autossuficiente, mais enfrenta
a falta de perspectivas em termos de logística, como
bem disse, e de infraestrutura.
Uma série de reportagens sobre a situação das
nossas estradas tem demonstrado o descompasso entre o arrojo e a visão futurista dos empresários rurais,
a lentidão e os desmandos e os excessos burocráticos
da gestão pública.
As nossas rodovias, como bem disse, são verdadeiros desastres. Com as chuvas do verão, o que
já era precário ficou insuportável. Nossas estradas
estão intransitáveis. Falta sinalização, sobram buracos, crateras, caminhões tombados, ônibus atolados,
que colocam em risco a vida de milhares de pessoas.
No dia 14 último, o Jornal Nacional denunciou o
que veio ocorrendo na MT-170, mas, na verdade, aquela
rodovia foi federalizada, ela é BR-174, ela já não é mais
uma rodovia estadual, ela é uma rodovia federal, ela
liga hoje a cidade de Castanheira, na região noroeste
do Estado, passando por Juruena, Cotriguaçu, Colniza, Aripuanã, e há um projeto para ir até Machadinho
D’Oeste, lá no Estado de Rondônia.
Pessoas que viajam em busca de atendimento
médico, Srª Presidente, chegam a passar dias em atoleiros. Dezenas de passageiros de um ônibus tiveram
que atravessar a pé um lamaçal em busca de socorro.
Motorista de caminhão morreu no local, ou seja, passou
mal e veio a óbito, não conseguiu chegar a nenhum
hospital a tempo.
Diversos, também, são os prejuízos econômicos.
Gasta-se muito com frete, e perde-se muito da produção de frutas, verduras e grãos. A TV Centro América,
meu caro amigo, Senador Casildo Maldaner, filiada da
Rede Globo em nosso Estado, deu início, na última
segunda-feira, a uma série de reportagens denunciando a precariedade das nossas estradas, das nossas
rodovias que cortam o Estado de Mato Grosso.
A situação da BR-163, que também é conhecida como corredor da exportação, não é diferente da
rodovia estadual aqui supramencionada, que já é federalizada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no
trecho de apenas 250km, entre os Municípios de Sinop e Nova Mutum, já foram registrados, desde janeiro
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deste ano até o último dia 18, 90 acidentes, com 31
feridos e 3 mortes.
Esta rodovia, Senador Cícero, Senador Flexa, que
vai da divisa de Mato Grosso do Sul até a divisa com o
Pará, que corta o nosso Estado, passa por muitas das
maiores regiões produtoras do nosso País, do nosso
Estado. O movimento de caminhões é constante, há o
transporte de insumos e o escoamento, naturalmente,
dos nossos grãos. Dados do sindicato rural da cidade
de Sorriso indicam que a rodovia não suporta mais o
número de caminhões que por ela transitam para levar
a nossa produção para as rodovias, para as ferrovias
e portos do Sul do País.
Não é a primeira vez que ocupo esta tribuna para
apelar para necessidade iminente de o Governo Federal, como bem disse, e o próprio governo estadual,
volverem os olhos para o abandono que se instalou
nas rodovias por onde se escoa a maior produção
agropecuária deste País.
É inadmissível, Senador Casildo, que nossos
produtores invistam tão alto em tecnologia e em recursos de produção para obtenção de uma safra de
qualidade e não haja o reconhecimento por parte dos
governos com a implantação de uma política específica
para o setor, com vistas a criar um plano estratégico
que garanta contrapartida no que concerne à logística
para o transporte agrário e à imediata recuperação da
nossa malha viária.
Concedo um aparte ao ilustre amigo Senador
Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Senador Jayme Campos, naquilo que V. Exª vem
analisando, nós de Santa Catarina temos acompanhado o noticiário do drama por que os agricultores vêm
passando em função da falta de logística, da falta das
condições de deslocar a produção, com estradas ruins
e em péssimas condições. Com as chuvas, isso tem
piorado enormemente. Temos acompanhado o drama
de milhares de catarinenses, de gente do Sul que está
naquela região ali de Sorriso, de Sinop, de Mutum,
enfim, na região produtora de Mato Grosso, que hoje
passa a ser o celeiro do Brasil, principalmente com os
grãos. Sem dúvida alguma, a logística é fundamental,
não só em relação a estradas, mas à questão de estradas de ferro, à infraestrutura, com esse clamor. Além
disso, eu gostaria de cumprimentá-lo também. V. Exª,
no início, declinava que nós poderemos chegar a cento
e oitenta e poucos milhões de toneladas de alimentos no Brasil. Aí, comecei a meditar: estamos quase
chegando a um milhão de toneladas por habitante no
Brasil. Só para ver o quanto evoluiu o agronegócio, a
produção neste País, como se esforçaram, como chegamos. Eu nunca esqueço que, nos fins dos anos 80,
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no início dos anos 90, quando no governo em Santa
Catarina, eu tinha um Secretário de Planejamento que
era extraordinário, Paulo Macarini. Foi Constituinte, foi
um grande Deputado; infelizmente, já viajou, mas foi
um grande conselheiro, um herói catarinense. Ele dizia,
naquela época: “Governador, se nós, um dia, no Brasil,
pudermos sonhar em ter uma tonelada de alimentos
por habitante, se pudermos produzir, esse será o Brasil”. Ele me dizia agora, no começo dos anos 90. Veja
bem V. Exª que já estamos chegando praticamente a
isso. É o esforço da produção nacional, o esforço de
representar mais de um terço. A exportação brasileira
do agronegócio foi o que sustentou, no ano passado...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Exato.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ...o
equilíbrio da balança comercial e assim por diante, o
crescimento. Vale a pena nós rendermos homenagem
aos produtores deste Brasil. Quero cumprimentar V. Exª
como um dos grandes representantes do Mato Grosso
aqui nesta Casa, Mato Grosso está de pé em função
dessa produção. O pleito de V. Exª, a exposição que
faz dessa tribuna tem toda procedência. Nós, catarinenses, queremos nos aliar às colocações de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª o aparte, por sinal, conhecedor
também do nosso Estado, conhecedor, naturalmente,
da área agrícola do nosso País.
Estamos aqui até indignados, posso dizer, pelo
fato de que não adianta produzirmos, e, lamentavelmente, o Governo Federal não dar nenhuma contribuição.
Não falo de financiamento a longo prazo, de juro subsidiado; o que nós queremos, Senadora Ana Amélia,
é pelo menos estrada para escoar a nossa produção.
Andei, esses dias atrás, em algumas regiões do
Estado e fiquei encantado, maravilhado com a nossa
agricultura altamente tecnológica, sustentável, através
de um trabalho maravilhoso não só dos catarinenses,
como dos gaúchos e dos paranaenses que estão naquele Estado há alguns anos, que ajudaram a desbravar
os nossos cerrados. Muitos perderam entes queridos
para contribuir sobremaneira com o desenvolvimento
socioeconômico do nosso Estado. Essas pessoas estão
trabalhando, produzindo com competência, pagando
caríssimo, e o Governo Federal não dá nada em contrapartida, pouco ou quase nada.
Estão anunciando, já há algum tempo, a duplicação da pista Rondonópolis-Cuiabá-Posto Gil até, se
possível, Sinop, e nada aconteceu. Está em andamento
apenas um trecho entre Rosário Oeste e Posto Gil, com
menos de 30, 40km. Não vamos chegar nunca! E nós
precisamos dessa rodovia. A estrada de Rondonópolis
a Cuiabá chama-se rodovia da morte. Todos os dias
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tem um acidente. É uma região altamente produtora,
não só Rondonópolis, mas Jaciara, Juscimeira, aquela
vasta região do Estado, Primavera, Campo Verde, Dom
Aquino, e, lamentavelmente, o Governo não investe nem
na Operação Tapa-Buraco. As estradas estão deterioradas. O programa que lançaram, o Programa Crema,
infelizmente, nas rodovias em que foi feito, há menos
de 3 anos, já está deteriorado. Então, são providências
que têm que ser tomadas rapidamente.
Faço um apelo à Presidente Dilma: que, de fato,
lance o programa que está dizendo, esse grande programa de privatização das rodovias, das ferrovias. Mas
vamos fazer. O brasileiro paga pedágio em rodovias
federais, estaduais, onde for, com prazer, onde possa
trafegar, sobretudo, com segurança. E os custos a serem pagos são altíssimos, não só com a vida, porque
estão pagando caro.
Lamentavelmente, há falta de perspectiva. O cidadão tem que sonhar. Já dizia o saudoso Rui Barbosa:
“Ai de nós se não houvesse sonhadores!” É preciso
sonhar em ter um Brasil mais justo, com mais oportunidades. O que se vê, Senadora Ana Amélia, lamentavelmente, é um descompromisso com a saúde, com
a educação, com o transporte, etc., etc.
Eu fico pensando: a Copa do Mundo está aí. Lá
em Mato Grosso, sobretudo no aglomerado urbano
Cuiabá-Várzea Grande, estão fazendo as obras devagar, sem nenhum planejamento. Há trabalhadores
várzea-grandenses. Cuiabá está pagando caro por falta
de planejamento e por falta de velocidade nas obras.
Eu tenho as minhas dúvidas se as obras vão ser concluídas. O Governo Federal está mentindo que vai liberar dinheiro, e até agora o dinheiro está chegando a
conta-gotas. Com isso, quem está pagando é o cidadão,
não só o empresário. Grande parte do empresariado
que está nessas vias públicas está quebrando. Trancaram a porta do cidadão, abriram lá grandes buracos,
a obra não andou e quebrou de comerciante de posto
de gasolina e de farmácia a dono de hotel, etc., etc.
Então, eu faço um apelo à Presidente Dilma: vamos investir em infraestrutura, convoque o empresariado. Chega de mentiras! O que não podemos é ficar
aceitando todo dia mentiras, lançamentos e mais lançamentos de programas que não acontecem.
O PAC, até agora, está emperrado, está empacado. Não aconteceu nada. Lá em Mato Grosso, quase nada, Casildo Maldaner, quase nada foi realizado.
Hoje, para se ter uma noção, 90% das rodovias de
escoamento da produção estão quase intransitáveis.
Há cidadão que está ficando quatro, cinco dias atolado, esperando vir um trator para rebocar, para tirar a
sua produção.
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Dessa maneira, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os nossos governantes não podem ficar indiferentes às informações aqui trazidas. A agropecuária concentra, no médio prazo, negócios promissores
como a bioenergia, um dos componentes. Senadora
Ana Amélia, também não se pode ignorar que a lavoura
e a pecuária estão sustentando o Brasil. Esse debate
não pode mais ser adiado.
Concedo um aparte a V. Exª, Senadora Ana Amélia, com muita honra.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador Jayme Campos, eu queria cumprimentá-lo pelo oportuno
pronunciamento. O aparte do Senador Casildo Maldaner
já foi na mesma direção deste que farei. De fato, V. Exª
tem razão quando diz que da porteira para dentro da propriedade há uma grande preocupação com o aumento de
produtividade e, a cada ano, os agricultores usam melhor
tecnologia, usam avanços de toda ordem, aplicam em
sustentabilidade, manejo adequado do solo, curva de nível, plantio direto na palha e uma série de outros manejos
que dão essa sustentabilidade. Da porteira para fora é
um desastre, como disse V. Exª. Eu vi no Jornal Nacional,
recentemente, uma tragédia no seu Estado: caminhões
carregados e atolados por inteiro no barro em rodovias
de escoamento da produção. No meu Estado, 16km de
uma estrada entre Victor Graeff e Tio Hugo – 16km –,
zona de escoamento da produção, zona típica da produção. Ali perto, em Não-Me-Toque, vai se realizar mais
uma Expodireto Cotrijal, que é uma das maiores feiras
do setor agropecuário. V. Exª está convidado, todos os
Senadores estão convidados. E a Comissão de Agricultura, que será presidida pelo nosso colega Benedito de
Lira, promove, por minha iniciativa, uma audiência pública
para debater exatamente todo esse dilema da questão
da logística, que não corresponde à necessidade de um
setor que sustenta o Brasil na balança comercial, com
superávit, e nos estoques de alimentos para a manutenção de preços estáveis para os brasileiros e o consumo.
Então, é um setor muito importante, que precisa de um
mínimo de apoio do Governo, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exª. Também fui indicado para novamente
ser membro da Comissão de Agricultura, cujo Presidente será o Senador Benedito de Lira. No momento em
que for realizada essa audiência pública, esse debate
no seu Estado, o Rio Grande do Sul, eu faço questão
de ir e levar também, com certeza, as nossas dificuldades, que Mato Grosso e certamente todo o Brasil estão
vivenciando, pelo pouco investimento desse setor tão
importante, que é a infraestrutura e a logística para o
escoamento da nossa produção.
Sr. Presidente, estou encerrando. Quero concluir
agradecendo os apartes e, sobretudo, dizer que Mato
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Grosso apenas quer uma coisa: investimento do Governo Federal, o que eu acho mais do que justo, porque
o resto nós fazemos. Ou seja, somos competentes e
sabemos produzir de forma responsável. Agora, o mínimo que o Governo Federal...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
...tem que nos proporcionar é logística e investimento não só nas rodovias, como também no transporte
ferroviário e no transporte hidroviário. Feito isso, com
certeza o Mato Grosso tem capacidade de triplicar a
sua produção sem derrubar uma árvore, só aproveitando as áreas que já estão abertas. Ou seja, nós temos
condições de triplicar nossa produção com as áreas
abertas. Muitas estão degradadas pelo fato de que o
pecuarista não está capitalizado. E agora, com o preço
até certo ponto compensador para quem planta a soja,
o algodão e o milho, com certeza nós vamos conseguir
não só contribuir com a balança comercial do nosso
País, mas, sobretudo, dar alegria para este País, barateando alimentos para a mesa do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, 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/
PMDB – SC) – V. Exª diz muito bem, Senador Jayme
Campos, até pela experiência que tem, não só como
ex-Governador do Mato Grosso, as três sínteses: o
transporte fluvial, por terra e por linha férrea. Se implantar isso... E fala em triplicar inclusive. Já produz
tanto! Triplicar sem derrubar. Meus parabéns a V. Exª.
Na sequência, temos aqui a Senadora Ana Amélia, como Líder do PP, e o Senador Cícero Lucena
como orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes, a Mesa lê quatro comunicações.
A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 208, de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar
União e Força, o Senador Magno Malta para integrar,
como suplente, a Comissão Temporária destinada a
acompanhar a crise na Federação Paraense de Futebol, criada pelo Requerimento nº 930, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 208/2012-BLUFOR
Brasília, 18 de dezembro de 2012
Senhor Presidente José Sarney,
Com meus cordiais cumprimentos e em resposta
ao Of. nº 2.283/2012-SF, dirijo-me a Vossa Excelência
a fim de propor a indicação do nobre Senador Magno
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Malta, como membro Suplente, para integrar a Comissão Temporária destinada a acompanhar a crise
na Federação Paraense de Futebol.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço, colocando-me à
disposição.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) –Segundo comunicado:
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A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 4, de 2013, da Liderança do PSDB, os Senadores
Mário Couto e Flexa Ribeiro para integrarem, como
titular e como suplente, respectivamente, a Comissão
Temporária destinada a acompanhar a crise da Federação Paraense de Futebol, criada pelo Requerimento
nº 930, de 2012.
Segue Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Terceira comunicação:
A Presidência designa o Senador Alvaro Dias para
integrar, como titular, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em substituição à Senadora
Lúcia Vânia, nos termos do Ofício nº 55, de 2013, da
Liderança do PSDB.
Segue Ofício:
Ofício nº 55/13-GLPSDB
Brasília, de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Álvaro
Dias, para integrar, como titular, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em substituição a
senadora Lúcia Vânia.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Quarta e última comunicação no momento:
A Presidência designa o Senador Anibal Diniz,
como titular, e o Senador Jorge Viana, como suplente,
para integrarem a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, nos termos do Ofício nº 18, de 2013, da
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
Segue Ofício:
Ofício nº 018/2013-GLDBAG
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, a partir
desta data, o Senador Aníbal Diniz passa a compor a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ,
como titular e o Senador Jorge Viana como suplente,
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 (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra V. Exª, Senadora Ana
Amélia, como Líder do Partido Progressista nesta Casa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Presidente Casildo Maldaner.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores
da TV Senado, amanhã uma cidade de 260 mil habitantes vai se calar. Vai ficar em silêncio. Do rosto de pais,
mães, irmãos, parentes e amigos, certamente muitas
lágrimas ainda rolarão. No coração, uma ferida que vai
demorar muito para cicatrizar. Uma ferida pela perda
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e pela saudade. Amanhã serão 30 dias de 239 jovens
que perderam a vida no incêndio da tragédia de Santa Maria, no meu Estado. Uma tragédia que chocou o
Brasil, chocou o Rio Grande e impressionou o mundo.
Ali jovens de 18 a 30 anos, ainda com sonhos a
realizar, perderam a vida, deixando no seu lugar a dor,
a saudade e a solidão. A solidão dessa ausência, que
é uma saudade imortal, enquanto os pais, os parentes
e os amigos viverem.
E é exatamente por conta desse silêncio que
amanhã Santa Maria fará que eu venho à tribuna. Às
8 horas da manhã, sinos das igrejas, palmas, buzinas
vão interromper o silêncio naquela cidade, no coração
do Rio Grande, um coração que continua ferido.
Pais, familiares, amigos e sobreviventes irão se
encontrar na Praça Saldanha Marinho, uma praça muito
conhecida, especialmente dos estudantes universitários, no centro e no coração da cidade, para uma homenagem póstuma aos 239 jovens que ali perderam
a vida. Também está prevista uma caminhada pela
cidade. Missas e cultos serão oficiados nas igrejas e
nos templos.
É um movimento da associação dos familiares,
de vítimas e sobreviventes da tragédia de Santa Maria,
liderados por Aderbal Ferreira, que é pai de um dos
jovens que morreram naquele incêndio.
É um movimento importante, que vai correr e
varrer o Rio Grande e deve se espalhar por outras
cidades do nosso País. O objetivo é, tão somente,
chamar a atenção para que a tragédia não seja esquecida e, sobretudo, para que ela não se repita, de
nenhum tamanho, com nenhuma morte provocada por
um incêndio em que a imprudência, a imprecaução e
a imprevidência prevaleceram. Por isso, tantas vidas
ali ficaram naquele incêndio, que nós não vamos também esquecer.
A Presidente Dilma Rousseff, naquela madrugada de 27 de janeiro, como deve uma estadista fazer,
abandonou um compromisso de política externa, numa
agenda no Chile, para ir diretamente da capital Santiago para Santa Maria. E ali, imediatamente, determinou
ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e às demais
autoridades federais, num envolvimento pessoal e direto daquele momento… Porque a presença dela representava não só esse apoio logístico, mas, sobretudo,
um gesto de mãe que dava aos pais, aos parentes e,
sobretudo, às mães que perderam filhos o consolo e
a solidariedade da chefe da Nação.
Essa tragédia que nós tivemos em Santa Maria
foi a segunda maior do País, em que 239 jovens faleceram. A outra maior aconteceu no longínquo 1961,
quando o incêndio no Gran Circo Norte-Americano,
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na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de
Janeiro, matou 503 pessoas.
A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul pretende mover uma ação civil pública contra os donos
da boate Kiss e, possivelmente, contra o Município
de Santa Maria e, também, contra o Estado do Rio
Grande do Sul. A ação pedirá indenização para as
famílias das vítimas dessa tragédia, e as autoridades
policiais também estão investigando as causas desse
pavoroso incêndio.
Outras iniciativas importantes, Presidente, ocorrem no meu Estado e em outras cidades do nosso País.
No início deste mês, o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região participou, em Caxias do Sul, de
uma força-tarefa para inspecionar casas noturnas. Essa
fiscalização foi intensificada em diversos estabelecimentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades. Muitos alvarás foram cassados. Mais de
400 casas noturnas foram interditadas em todo o País.
É preciso registrar também o incansável e solidário apoio de médicos, enfermeiros, voluntários, psicólogos, bombeiros, policiais militares, embaixadores
e parlamentares. Militares da Força Aérea Brasileira e
do Exército também perderam cabos e soldados naquele incêndio de Santa Maria, porque Santa Maria
tem uma base da Força Aérea Brasileira e também
uma unidade importante do Comando Aéreo do Sul.
Na Assembleia do meu Estado, presidida por Pedro Westphalen, os trabalhos da Comissão Especial de
Revisão e Atualização da Legislação de Segurança,
Prevenção e Proteção contra Incêndios já começaram.
A primeira reunião foi com o engenheiro civil Telmo
Brentano, um dos principais especialistas brasileiros
sobre prevenção de incêndios e o responsável pela
análise do sinistro da boate Kiss, lá em Santa Maria.
O grupo parlamentar gaúcho atua sob a presidência,
lá na Assembleia, do Deputado Adão Villaverde.
Na semana passada, a Câmara Federal também
iniciou algumas ações. A Comissão Externa da Câmara Federal, coordenada pelo Deputado Paulo Pimenta, também acompanha as investigações sobre esse
incêndio. Também já realizou uma audiência pública
para ouvir a opinião de outros engenheiros, como o
presidente do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Sul, Luiz Alcides Capoani.
Na semana passada, tive a honra de receber a
visita de Patrick Lynch, ex-Procurador-Geral de Rhode Island, um pequeno Estado no leste dos Estados
Unidos onde um incêndio matou cem pessoas, também numa boate, há dez anos. O ex-Procurador-Geral
norte-americano – que também esteve, no Rio Grande
do Sul, com o Procurador-Geral do Ministério Público
do meu Estado, Dr. Eduardo de Lima Veiga – elogiou
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muito o trabalho dos delegados e dos promotores que
investigam o incêndio e a tragédia de Santa Maria e
reconheceu, na conversa e na visita que fez ao meu
gabinete, que é muito grande a pressão que delegados
e promotores estão recebendo, porque, evidentemente,
a comoção ainda toma conta dos familiares, e isso é
natural nas relações humanas.
Na visita que fez ao meu gabinete, o ex-representante do Ministério Público americano estava acompanhado do Assessor do Ministério das Relações Exteriores Leonardo Enge, e trouxe algumas sugestões
para prevenir e combater incêndios no Brasil, Senador
Casildo Maldaner, entre elas o uso do chamado chuveiro automático em ambientes fechados para evitar a
propagação do fogo, mais conhecido como sprinklers.
Apresentei, inclusive, um requerimento nesta
Casa para trazermos outros especialistas e para debatermos o Projeto de Lei 491/2011, do Senador e
atualmente Ministro da Pesca Marcelo Crivella, que
trata de regras para a inspeção predial. Representantes dos setores de construção, da indústria e do setor
imobiliário também serão convidados para participar
dessa audiência, para esse assunto específico.
Este Plenário já aprovou um requerimento de minha autoria e também dos Senadores do meu Estado,
Paulo Paim, do PT, e Pedro Simon, do PMDB, para criar
uma comissão especial responsável por apresentar, em
60 dias, propostas simples e inovadoras em relação à
legislação de incêndios no Brasil.
Cabe ao Congresso Nacional, a Casa das Leis,
racionalizar esse arcabouço legal e propor, de forma
objetiva e clara, regras que garantam, de fato, a segurança do cidadão e a correta identificação de responsabilidades em caso de não cumprimento das normas
de segurança.
Isso é para evitar que outro preço alto demais,
como a trágédia que ocorreu em Santa Maria, venha
a ocorrer e que mais lágrimas jorrem dos olhos de
tantos brasileiros que perdem seus entes queridos.
E também para evitar que seja pago esse preço pela
ausência de fiscalização, pela ausência de documentos que não foram apresentados e pelas regras que
não foram observadas nos planos de segurança contra
incêndio e pânico.
Como tenho dito, Sr. Presidente, as regras que
esta Casa aprovar não devem se aplicar somente às
casas noturnas, mas a todos os estabelecimentos onde
haja aglomeração de pessoas, sejam comerciais, esportivos ou de entretenimento.
Por isso, o Senado Federal precisa promover essa
revisão legal, oferecendo uma legislação clara, coerente e que tenha uniformidade, como forma de evitar
novas e lamentáveis tragédias como a de Santa Ma-
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ria, que marcam a memória de todo brasileiro e ainda
enlutam e entristecem o povo gaúcho, especialmente
as famílias e amigos das vítimas de Santa Maria. A
meu ver, esse grupo de trabalho especial não pode
se transformar em mais uma entre as comissões já
existentes no Parlamento.
E agora faço um apelo, Senador Casildo Maldaner, aos Líderes dos partidos para que indiquem os
integrantes dessa comissão, que será formada por seis
Senadores titulares e seis suplentes. É uma forma de
agilizar esse trabalho. Em 60 dias, contados a partir
do início da instalação dessa comissão especial, precisamos apresentar resultados!
Precisamos iniciar, o quanto antes, os trabalhos
da comissão, para que a iniciativa não se perca nos
escaninhos da burocracia e não fique no esquecimento,
como acontece em casos semelhantes. O foco deve
ser a prevenção sobre incêndios e a segurança dos
estabelecimentos, em todo o País, com estímulo regular à fiscalização mais rigorosa de casas noturnas e
de estabelecimentos que concentrem muitas pessoas.
Nesse caso particular, Senador, coisas muito
singelas e simples podem acontecer. Por exemplo, a
fiscalização é feita em geral durante o dia, quando o
estabelecimento está vazio e não se tem a ideia real
dos riscos que, lotada ou superlotada, podem advir
num caso como aconteceu em Santa Maria. Então,
para a autoridade que vai olhar durante o dia, está
tudo normal. Está lá o alvará, está lá o extintor de incêndio, está lá o nome “saída” para a saída da boate
ou de qualquer lugar. Só que, em uma hora de pânico, as pessoas não enxergam nem onde está escrito
“saída” porque há uma fumaça, há um ambiente que
não está para aquilo.
Então, providências como a sinalização no assoalho, no carpete, como acontece nos aviões. O aviso antecipado para onde ir, para as pessoas que ali
estão, como acontece nas casas de espetáculos na
Broadway, nos Estados Unidos, em que se anuncia,
como em um avião, quando a gente entra, a aeromoça diz: nesta aeronave tem tantas e tantas saídas ao
fundo, ao centro e a frente do avião. E sinalizadores
estão no assoalho do avião.
Da mesma forma, esse aviso acontece se há assistentes nos espetáculos na Broadway. Por que não
fazer uma coisa tão singela como essa? Na hora do
pânico, as pessoas não vão enxergar o aviso de saída
desses estabelecimentos. São algumas providências
singelas que podem evitar outras tragédias. Além do
mais e, evidentemente, esse sistema do chuveiro que
automaticamente aciona quando há qualquer sinal
de aquecimento superior no ambiente, os chamados
sprinklers.
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Pretendo convidar também para esse debate
representantes da sociedade para contribuir com a
discussão dessas medidas. Esta Casa precisa dar
respostas a cada uma das famílias e a toda a sociedade. Como disse o ex-procurador-geral dos Estados
Unidos, que recebi em meu gabinete, em um primeiro
momento a preocupação maior é com a punição dos
culpados. Os responsáveis precisarão arcar com as
consequências dessa tragédia. Mas precisamos de
ações de longo prazo, os marcos legais, as normativas e todas as iniciativas de melhoria das regras de
incêndio no Brasil que resultarão em estruturas públicas e privadas capazes de evitar novas tragédias,
como aquela que aconteceu em Santa Maria e que,
amanhã, vai completar um mês.
A tragédia, portanto, exige de todos nós parlamentares o dever de construir marcos legais que limitem a
impunidade, o descaso e a negligência.
Enquanto as famílias e amigos das vítimas sofrem
e lidam com o luto, precisamos assumir a responsabilidade que nos cabe. Esse episódio doloroso jamais
– jamais, Senador Casildo Maldaner – será esquecido. Mas quem mais sofre são as famílias, mães, pais,
irmãos, sobrinhos, tios, parentes daqueles que morreram precocemente naquele trágico incêndio.
O pai de uma das vítimas, Adherbal Ferreira, prefere esquecer da tragédia e lembrar da alegria do filho
que morreu ali. Em entrevista ao Portal R7, ele disse
que o filho foi um herói, porque fez o mundo saber, de
forma dolorosa e lamentável, sobre a inoperância do
nosso sistema de proteção.
É preciso redobrar a vigilância às recomendações
da Associação Brasileira de Normas Técnicas para rotas de fuga, à Licença de Operação, ao Plano de Prevenção de Combate a Incêndio e ao Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros – o que deve ser feito, é claro,
quando a boate estiver funcionando, e não durante o
dia, quando ela não tem ninguém ali dentro –, documento indispensável à obtenção de alvará.
É preciso, ainda, manter a constância das ações
preventivas, a inspeção, a fiscalização, a suspensão
temporária da programação em espaços culturais públicos não vistoriados pelos bombeiros e o fechamento daqueles locais que não respeitem as normas de
segurança.
Precisamos fazer um esforço conjunto também
não só da Defesa Civil, dos bombeiros, mas também
dos brigadistas, que têm um papel muito importante
nesse processo.
Ficou evidente a completa falta de clareza e aplicabilidade da legislação sobre a prevenção e o combate de incêndios no Brasil nesse episódio. Para serem eficazes, as normas devem ser simples e claras,
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a fim de facilitar não só a aplicação como também a
fiscalização por parte do Poder Público e do próprio
cidadão. Ele também tem responsabilidade sobre a
sua própria segurança.
O Código Penal, em discussão no Senado, também poderá incluir a quantidade de vítimas fatais ou
afetadas por lesões físicas e mentais como agravante
da pena, como sugere a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Mônica Sifuentes.
Não podemos deixar brechas, na lei, à impunidade.
O sofrimento e o medo, vividos no doloroso luto,
podem durar muito. A saudade é ferida difícil de cicatrizar porque a dor dos pais é infinita, tanto quanto o
amor que dedicam aos filhos. As responsabilidades
pelo ocorrido na Rua Andradas, n° 1925, no centro de
Santa Maria, devem ser assumidas pelas autoridades
sob a vigilância e o controle da sociedade.
Conto, portanto, com a ajuda dos Srs. Senadores,
especialmente dos Líderes, para os ajustes necessários
na legislação, mas, sobretudo, pela rápida indicação
dos que vão integrar esta comissão especial do Senado requerida pelos três Senadores do Rio Grande do
Sul: Pedro Simon, Paulo Paim e por mim.
Muito obrigada, Presidente Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE.(Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – E V.Exª, Ana Amélia, vem, em nome
dos colegas Pedro Simon e Paulo Paim, representando o Rio Grande do Sul nesse triste fato: 239 jovens,
dentre eles quatro catarinenses, entregaram-se em holocausto para que se despertasse uma luta pelo Brasil.
E os sinos amanhã vão badalar em Santa Maria. Eu
sei que o Brasil está acompanhando o que V.Exª está
expondo na noite de hoje, que, sem dúvida alguma,
mexeu com o Brasil e com o mundo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE.(Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Temos a palavra com o eminente Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE.(Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes, porém, a Presidência só faz
uma comunicação.
A Presidência designa:
– A Deputada Margarida Salomão e o Deputado
José Geraldo como membros titulares em substituição
ao Deputado José Guimarães e à Deputada Janete
Rocha Pietá; e o Deputado Marcon e a Deputada Luci
Choinacki como suplentes em substituição aos Deputados Beto Faro e Valmir Assunção, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 606, de 2013, conforme Ofício nº 111, de
2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados;
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– Os Deputados Assis Carvalho e Dr. Rosinha
como membros titulares em substituição ao Deputado
José Guimarães e à Deputada Janete Rocha Pietá; e
a Deputada Érika Kokay e o Deputado Edson Santos
como suplentes em substituição aos Deputados Beto
Faro e Valmir Assunção, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
607, de 2013, conforme Ofício nº 112, de 2013, da
Liderança do PT na Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processos das matérias. Os
ofícios acompanham em anexo.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 111/GAB-Lid/PT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares a Deputada Margarida Salomão (PT – MG) e o Deputado Zé Geraldo
(PT – PA) e como membros suplentes o Deputado
Marcon (PT – RS) e a Deputada Luci Choinacki (PT –
SC), na comissão Mista destinada a analisar a MP nº
606/13 que “Altera as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, para autorizar a concessão de subvenção
econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, em projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e
ferrovias objeto de concessão pelo Governo Federal,
nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, que dispõe sobre
o Seguro de Crédito à Exportação, e nº 12.513, de 26
de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para autorizar a oferta de cursos técnicos de nível
médio por instituições privadas de ensino superior; e
dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 112/GAB-Lid/PT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membros titulares o Deputado Assis
Carvalho (PT/PI) e o Deputado Dr. Rosinha (PT/PR) e
como membros suplentes a Deputada Érika Kokai (PT/
DF) e o Deputado Edson Santos (PT/RJ), na comissão
Mista destinada a analisar a MP nº 607/13 que “Altera
a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
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O SR. PRESIDENTE.(Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra o eminente Senador da
Paraíba, ex-governador, Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Casildo Maldaner, Srªs
e Srs. Senadores, no último dia 16 de fevereiro tomou
posse como pastor da Igreja Católica de Patos, Dom
Eraldo Bispo da Silva.
Com 46 anos de idade, Dom Eraldo, um caririzeiro filho do Município de Monteiro, na Paraíba, fez
em sua primeira homilia uma passagem pelos temas
enfrentados no dia a dia da sociedade contemporânea.
Em um dos capítulos da sua homilia, ele destaca, com
propriedade e conhecimento de causa, a problemática
da seca que afeta a maioria dos Municípios da Região
Nordeste, uma das piores dos últimos 20 ou 30 anos.
Dom Eraldo chama atenção aos governantes para
a problemática da seca. Enfatiza a luta diária do sertanejo nordestino que enfrenta, além da falta d’água,
a falta de sensibilidade das autoridades.
Ainda no tema da seca, Dom Eraldo cita uma
canção do imortal Luiz Gonzaga, para alertar sobre a
necessidade de efetiva política pública de capacitação
e geração de emprego: “Uma esmola ou envergonha
ou vicia o cidadão”.
Srªs e Srs. Senadores, ler um trecho do discurso
de Dom Eraldo, ao tempo em que peço o registro nos
Anais desta Casa, bem como a amplificação desse
discurso através dos meios de comunicação do Senado Federal.
Aos trabalhadores do campo, da roça deixo
aqui uma palavra de afeto. Eu conheço as dificuldades dos homens e mulheres que vivem
na labuta diária, enfrentando o sol castigante
e todas as intempéries do sertão e, sobretudo
a seca, a falta d’água,que representa a maior
dificuldade. Eu sou filho de lavrador do Cariri
paraibano e sei as dificuldades naturais da nossa região, que massacram por demais as famílias, os homens e as mulheres que aí vivem.
No entanto, o que mais me dói é a indiferença
daqueles e daquelas que não se movem para
aliviar o sofrimento desses bravos sertanejos,
quando têm a responsabilidade de governos
e lideranças da sociedade e não o fazem. O
pastor, quer apascentará esse rebanho pedirá
água e outras condições para as suas ovelhas,
pedirá providências para a seca que gera a falta de bens para uma vida mais digna. Lembro
que a pior seca é a falta da solidariedade e a
indiferença ao sofrimento dos nossos irmãos
e irmãs menos favorecidas. É necessário que
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as instâncias competentes olhem com amor
para este chão que precisa de providências
que favoreçam a manutenção digna dos trabalhadores e trabalhadoras, as condições para a
aquisição do pão no seu significado mais completo e isto inclui projetos e ações que visem
a uma melhor captação de água e incentivo
às atividades de subsistência familiar, geração
de renda e outras. Que seja promovido um
processo de digna sustentação. Este pensamento me aproxima da palavra cantada pelo
inesquecível rei do baião, Luiz Gonzaga, que
disse: ‘Uma esmola ou envergonha ou vicia o
cidadão’. Espero que possamos trabalhar com
parcerias responsáveis, onde o interesse não
seja de cunho político pessoal, mas visando
a melhoria da vida do nosso querido povo.”
Dom Eraldo Bispo da Silva.
Aproveito para, mais uma vez, chamar atenção
do Governo Federal para a difícil situação enfrentada
pelos paraibanos do semiárido. Um levantamento da
Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) constatou que 50 açudes estão com volume abaixo de 20%
na Paraíba. Segundo a gerência de recursos hídricos,
os reservatórios podem ter o abastecimento suspenso
e em alguns casos já estão com o fornecimento interrompido, para evitar que entrem em colapso.
Ainda, de acordo com a Aesa, existem atualmente
34 mananciais em observação, com volume abaixo de
20%, e 16 em situações consideradas críticas, abaixo
de 5% da sua capacidade.
Essa situação é tão grave que em cinco dos 10
maiores açudes paraibanos, só foi encontrada situação
similar exatamente na seca ocorrida há uma década.
Portanto, Srªs e Srs Senadores, enquanto a chuva não vem, apelo mais uma vez ao Governo central,
apelo pela necessidade de destravar o burocrático sistema público brasileiro para dar celeridade nas ações
de ajuda ao sertanejo. Continuar a obra de transposição, reforçar o programa de distribuição d’água por
meio de carros-pipas, negociar a dívida de pequenos
e médios agricultores com o Banco do Nordeste, além
de criar uma política de crédito rural específica para o
agricultor e para os momentos do semiárido.
Há anúncio dando notícia da visita da Presidenta
Dilma Rousseff à Paraíba. Será muito bem-vinda, Srª
Presidente, mas na agenda que está proposta, eu gostaria de lembrar dois fatos: primeiro, pedir a presença
de V. Exª na seca, nos Municípios que estão sofrendo
com a seca; e também lembrar à senhora, na visita que
irá fazer a Araçagi, a uma obra do Governo Federal de
abastecimento, que essa obra só será viável quando
da conclusão da transposição das águas do rio São
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Francisco, em particular do eixo Leste, que irá garantir
os recursos hídricos para que essa possa funcionar.
Era o que tinha a dizer.
Peço a Deus que proteja a todos nós e, em particular, o sofrido povo paraibano.
Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Obrigado, Senador Cícero Lucena.
Passo em seguida a palavra ao Senador Sérgio
Souza, pela Liderança do PMDB. (Pausa.)
O Senador saiu, mas deve voltar.
Convido, então, para fazer uso da palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, companheira e Senadora Ana Rita, representante do Espírito Santo, que tanto nos honra com sua
atuação brilhante, entre nós, no Senado Federal – é
uma honra poder ocupar a tribuna, tendo a senhora na
condição de Presidenta – ocupo a tribuna nesta noite,
Srª Presidenta, Srsª e Srs. Senadores, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, para falar da
agenda que cumpri no Acre, na última segunda-feira,
uma agenda muito interessante. Eu tive a honra de
participar de três atividades que refletem o quanto a
política é importante e está presente na vida das pessoas, o quanto uma realidade pode ser modificada a
partir de decisões políticas acertadas.
Participei de três atividades que têm grande significado na minha vida, tenho certeza de que na vida
do povo acreano e, por extensão, têm também reflexo
na política nacional.
A primeira atividade que eu participei foi de uma
festa organizada pelo Partido dos Trabalhadores que
completou 33 anos de existência no dia 10 e fevereiro. Como estávamos em pleno carnaval, essa dada
foi postergada e aconteceu agora, na segunda-feira,
numa festa em que se associaram os 33 anos de existência do Partido dos Trabalhadores e também os 20
anos da nossa primeira experiência administrativa no
Acre, que foi justamente a presença na prefeitura de
Rio Branco do Prefeito Jorge Viana, à época, eleito
em 1992 e que administrou a cidade de Rio Brando
de 1993 a 1996. Então, houve uma bonita festa, organizada pela direção do Partido dos Trabalhadores, em
que foram homenageados tanto o atual Senador Jorge
Viana, que era o Prefeito que conduziu essa equipe,
como todos os integrantes da sua equipe, vários colegas que foram secretários conosco nesse período de
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1993 a 1996 estiveram lá para receber a homenagem.
Foi muito interessante, porque pudemos ver um vídeo,
muitas fotografias nas quais apareceram personagens
completamente diferentes, alguns já com o cabelo
branco, outros carecas e quase todos um pouco mais
pesados, porque 20 anos se passaram desde o início
dessa experiência fantástica.
A segunda ação de que nós participamos foi a
entrega de mais um trecho do Programa Luz para Todos
lá na comunidade Pirã de Rã, no Município de Senador Guiomard. Foi uma solenidade muito interessante,
com a presença do Governador Tião Viana, em que
pudemos também fazer uma reflexão profunda a respeito do quanto a experiência política traz resultados
importantes para a vida das pessoas. Essa comunidade foi beneficiada com o Programa Luz para Todos.
É importante ressaltarmos que, só no Município
de Senador Guiomard, um pequeno Município do Estado do Acre, 2.300 famílias foram beneficiadas até
agora pelo Programa Luz para Todos.
A última extensão agora, nessa última inauguração que fizemos, atingiu 150 famílias. Agora, no
cômputo geral das famílias beneficiadas no Acre, já
chegamos a 40 mil famílias beneficiadas pelo Programa Luz para Todos. É um número fantástico, um
investimento de mais de R$300 milhões. Isso tudo
está conectado com o grande investimento que foi o
Programa Luz para Todos no plano nacional, pois já
chegamos a 14,5 milhões de famílias beneficiadas na
soma das ações dos governos do Presidente Lula e
da Presidenta Dilma.
E a última atividade de que participei foi exatamente uma aula inaugural, em que tive a honra de
estar presente, com os alunos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre.
Esses alunos de Relações Humanas puderam, juntos ali, vivenciar também essa experiência que é fruto
também de decisão política.
Então, nessas três atividades, a gente pode refletir sobre o quanto a política tem presença na nossa
vida e quanto ela pode contribuir para melhorar a vida
das pessoas a partir do momento em que as decisões
políticas acontecem de forma acertada.
E eu aproveito, tentando tecer aqui uma teia entre
essas três atividades de que participei, para traduzir
aqui qual foi o sentimento que a gente teve, juntamente
com a população, ao participar desses três atos. Faço
referência aqui ao pronunciamento do Deputado Jamyl Asfury, que, num determinado momento, quando
da entrega das ligações do Programa Luz para Todos
às famílias da comunidade Pirã de Rã, fez a seguinte
afirmação: Senador Aníbal, faça chegar à Presidenta
Dilma o quanto essas famílias são agradecidas por
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terem acesso à eletricidade; o quanto a vida dessas
pessoas vai mudar daqui para frente.
E eu me comprometi com ele e com as pessoas ali presentes, falei: quero ter a honra de dizer, no
plenário do Senado Federal brasileiro, o quanto o programa Luz para Todos tem contribuído para melhorar
a vida das pessoas.
Participei em São Paulo do ato em comemoração
aos 10 anos da administração democrática e popular
do Partido dos Trabalhadores com o Presidente Lula e
com a Presidenta Dilma. Nesse ato, o Presidente Lula
disse algo muito acertado. Ele falou que temos tantos
números a serem mostrados, a partir dessa experiência desses 10 anos, que não conseguimos memorizar;
temos de estar, permanentemente, construindo os argumentos para tecer um número com outro número. E
eu aproveitei para dizer o seguinte: isso tudo é fruto de
um sonho que foi construído. E aí imagine só: o Partido
dos Trabalhadores completa 33 anos de existência. E
falo disso com muito orgulho, com muito sentimento,
Senadora Ana Rita, porque tenho 50 anos de idade e
mais de 30 anos da minha vida foram vividos compartilhando essa experiência com os meus companheiros.
Então, na realidade, o Partido dos Trabalhadores é a
extensão da minha família. Aliás, a minha família toda
pertence ou pertenceu ao Partido dos Trabalhadores.
Então, quando eu falo dessa experiência, eu falo com
muito orgulho, com muito sentimento, e procurei traduzir isso lá na comunidade Pirã de Rã, ao dizer que,
quando uma mãe tem um filho formado na faculdade,
quando uma mãe vê o filho como vencedor, ela se
orgulha desse filho; e nós do Partido dos Trabalhadores nos sentimos como pais e como mães orgulhosos
dos resultados dos seus filhos. Isso porque o Partido
dos Trabalhadores, em 33 anos de existência, pôde
vivenciar a experiência de uma oposição propositiva,
uma oposição consequente, uma oposição às vezes
exigente até em excesso.
Mas, o Partido dos Trabalhadores também pôde
aprender a vivenciar o outro lado da moeda, porque
ele teve, ao longo desses 33 anos, a oportunidade de
ter experiências de governo. Começou com algumas
prefeituras, chegou a alguns governos de Estado e,
nos últimos dez anos, experimentou estar na Presidência da República.
E vejam só: 14,5 milhões de famílias no Brasil
inteiro foram beneficiadas pelo Programa Luz para
Todos só nesse período em que o Presidente Lula
e a Presidenta Dilma estão à frente do nosso Brasil.
É um número fantástico, que temos que comemorar
porque temos certeza de que mudou para melhor a
vida das pessoas.
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Com o Governador Tião Viana, temos nos deparado com inúmeras situações e temos feito as nossas comemorações justamente porque os resultados
obtidos a partir das decisões políticas acertadas, tomadas pelos nossos governos no Acre, governos do
Partido dos Trabalhadores, com Jorge Viana, durante
seus dois mandatos, depois, com o Governador Binho
Marques, que esteve à frente do Governo do Acre por
quatro anos, e, depois, com o nosso Governador Tião
Viana, que está iniciando seu terceiro ano de mandato.
Todas as decisões tomadas resultaram em avanços fantásticos, e a gente fala com orgulho de tudo
isso. Quando eu estive junto com os alunos do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, eu pude
mostrar para eles, de maneira também muito interessante, que aquela era mais uma experiência fruto da
decisão política do Presidente Lula. Imaginem que,
quando o Presidente Lula assumiu a Presidência da
República, havia pouco mais de cem escolas técnicas no Brasil. Hoje são quase quatrocentas escolas
técnicas espalhadas por todo o Brasil. São milhares e
milhares de alunos que estão tendo a oportunidade do
ensino técnico profissionalizante e, ao mesmo tempo,
a iniciação científica aplicada, que é, basicamente, o
propósito do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia no Acre (Ifac).
Aliás, o Ifac está presente no Acre num momento
muito especial, porque é justamente no momento em
que o Acre caminha para a industrialização, porque,
com os governos do Governador Jorge Viana e do Governador Binho, foi possível, digamos assim, construir
a infraestrutura. E, agora, com o Governador Tião Viana, está sendo possível dar um passo além no sentido
da industrialização. E, com certeza, o nosso Instituto
Federal de Educação Tecnológica vai poder formar
toda uma legião de jovens que vão ser utilizados, e
vão encontrar, nesse momento da industrialização do
Acre, muitas oportunidades, e vão, também, desenvolver projetos científicos, porque eles não vão só se
preparar para serem mãos de obra qualificadas; eles
vão, também, entrar pelo caminho da ciência mesmo,
da pesquisa aplicada. E eles já provaram isso. No ano
passado, a gente conseguiu, com o apoio da Aeronáutica, trazer 25 alunos para o Conep, que aconteceu aqui
em Tocantins, e esses 25 alunos, todos eles trouxeram
experiências científicas, para mostrar, para apresentar
nesse congresso tecnológico.
Então, essa conversa que a gente teve durante
toda a agenda que cumprimos lá, em Rio Branco, em
Senador Guiomard, na última segunda-feira, ontem,
foi muito interessante, porque mostrou o quanto a política faz bem para as pessoas. E eu venho aqui hoje
ao plenário do Senado Federal, para relatar essa si-
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tuação e insistir com os jovens, sejam aqueles jovens
que estão estudando no Instituto Federal de Educação
Tecnológica e Científica do Acre, sejam os alunos que
estão se preparando para o vestibular, sejam os alunos que estão fazendo a faculdade na Universidade
Federal do Acre, ou numa das universidades particulares, mas que tenham participação direta do governo, porque muitos desses alunos são financiados pelo
ProUni, são financiados pelo Fies. Então, esses alunos
são beneficiários de programas de governo também,
que foram trazidos pelo Presidente Lula, e eles estão
construindo um futuro muito diferente para o nosso
Estado do Acre.
Nós estamos vivendo um momento muito feliz, um
momento de grandes possibilidades, e estamos cheios
de expectativas para este momento. E eu tenho certeza de que as famílias da comunidade Pirã de Rã, que
tiveram a oportunidade de receber a luz elétrica nas
suas casas, vão viver uma revolução inimaginável: vão
poder ter acesso a uma geladeira, a uma televisão, a
um eletrodoméstico, que antes estavam fora dos seus
sonhos, porque não tinham a luz elétrica, não tinham
base para isso. Graças a Deus e graças ao esforço
do Presidente Lula, que continuou, na mesma intensidade, com a nossa Presidenta Dilma, a gente pode
contabilizar, hoje, milhões e milhões de brasileiros, de
famílias brasileiras que tiveram acesso à luz elétrica.
Isso é uma revolução. E temos que agradecer muito ao
Presidente Lula e à Presidenta Dilma por termos atingido esse estágio de conquistas da nossa sociedade.
Para concluir, eu reafirmo o que pude expor aos
meus companheiros em Rio Branco, no Casarão, o espaço onde nos reunimos para comemorar os 33 anos do
Partido dos Trabalhadores. Pudemos refletir que, nesses 33 anos, aprendemos, aprendemos muito, aprendemos a fazer política. O Partido dos Trabalhadores foi
para nós uma escola de política e nos proporcionou
momentos muito importantes de luta, de conquistas e
também de muita solidariedade. Por meio da solidariedade e do nosso entendimento de que todos temos
de nos ajudar mutuamente para conquistarmos novos
espaços, foi que conseguimos avançar.
É claro que o Acre é um Estado pobre e precisa
de muitos esforços ainda para superar a condição de
dificuldades que enfrentamos. Somos um Estado isolado, e há muitos problemas a superar, mas não podemos deixar, em nenhum momento, de comemorar
cada uma das conquistas que tivemos.
Nesses últimos 14 anos, estávamos em 27º lugar
na educação, no ranking da qualidade de educação
no plano nacional. Com os oito anos do Governador
Jorge Viana, chegamos à 11ª posição. Já foi um salto
fantástico. Com o Governador Binho, chegamos à 9ª
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posição. Agora, com o Governador Tião Viana, nós já
conseguimos, de 5ª a 8ª série, chegar à 5ª posição.
Então, é um passo fantástico.
Isso quer dizer que não temos problemas? Não,
nós temos muitos outros problemas a serem superados.
O analfabetismo no Acre, em 1999, estava superior a 24%, na idade de 18 a 24 anos. Ao longo desses
14 anos, foi possível reduzir esse analfabetismo para
algo em torno de 12%. É claro que temos um longo
caminho a trilhar, considerando que há muitos países,
como Cuba, por exemplo, que conseguiu erradicar completamente o analfabetismo. O nosso objetivo tem de
ser trabalhar sempre no sentido de conquistar alvos
maiores, de realizar situações que nos coloquem em
patamar mais avançado, mas a gente não pode, em
hipótese nenhuma, passar por cima das conquistas
que fez, porque foi fruto de muito trabalho, de muita
dedicação, de muitos esforços.
Por isso, estão de parabéns todos que contribuíram para esse sucesso, seja no plano nacional, o
nosso Presidente Lula, a Presidenta Dilma, seja no plano local, no Estado do Acre. Nossos agradecimentos
sempre ao Governador Jorge Viana, ao Governador
Binho, ao Governador Tião Viana, ao Prefeito Angelim,
que fez uma excelente gestão em dois mandatos na
Prefeitura de Rio Branco e fechou com chave de ouro
seu mandato, elegendo o sucessor, Marcus Alexandre,
que também já começa a fazer um grande trabalho de
inclusão social e de grandes realizações pela Prefeitura de Rio Branco.
É assim, a política está presente na nossa vida...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... e nós
não podemos abdicar de fazer parte da política. Os jovens precisam entrar, cada vez mais, para a política,
porque é através da política que a gente consegue
transformar a nossa realidade.
Então, estou muito otimista com o futuro do Acre,
com o futuro do Brasil e sugiro aos jovens, cada vez
mais, aderirem à política, porque é por meio da política
que a gente consegue as grandes transformações e
fazer com que sonhos se transformem em realidade.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Parabéns, Senador Anibal, pelo pronunciamento, um
pronunciamento bonito, um pronunciamento que fala
bastante do Acre e das conquistas do nosso Governo.
Aproveito para, em seguida, convidá-lo a presidir a
sessão, porque farei um pronunciamento daqui a pouco.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) –
Antes, quero ler um comunicado que está sobre a mesa.
A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Geraldo Resende, em substituição ao Depu-
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tado Eduardo Cunha, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
607, de 2013, conforme o Ofício n° 109, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 109
Brasília,26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Geraldo Resende passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 607/2013, que “Altera
a Lei de 9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza.”,em minha
substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Passo a palavra agora ao Senador Sérgio Souza,
que falará pela Liderança do PMDB.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Senadora
Ana Rita, que preside a sessão na noite de hoje; Srs.
Senadores; Srªs Senadoras; caros telespectadores
da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado; Zezinho,
que nos serve até esta hora; senhoras e senhores, o
tema que me traz à tribuna no dia de hoje foi tratado,
há pouco, pelo Senador Jayme Campos, com maestria, mas devemos – eu já estava, desde a semana
passada, fazendo um estudo sobre este tema –, cada
vez mais, abordar e enaltecer este assunto, que é o
desempenho da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, do agronegócio brasileiro.
Desde que cheguei à Casa, Senador Anibal Diniz, que agora preside a nossa sessão, desde que
cheguei ao Senado Federal, tenho defendido o tema,
com o qual me preocupo com frequência, no sentido
de chamar a atenção de todos para a importância da
produção agropecuária na vida do nosso País, afinal,
como representante do Estado do Paraná, cuja produção rural é destacada, preponderante na economia do
meu Estado e do meu País, do Brasil, e ainda como filho
de um pequeno produtor agrícola, que trabalhou efetivamente na agricultura, onde adquiriu o meu sustento
até os 18 anos, tenho a exata noção dos resultados
do campo, nos últimos anos, pelo Brasil e, sobretudo,
do quanto ainda poderá gerar.
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Em diversos pronunciamentos desta tribuna, destaquei a participação do agronegócio no PIB brasileiro
e na balança comercial do País.
Em 2012, não foi diferente, afinal o desempenho
do setor industrial brasileiro piorou. É de conhecimento
de toda a Nação brasileira que nós estamos passando
por um processo de desindustrialização no País, e a
indústria não tem crescido suficientemente para gerar
emprego e renda, conforme nós precisamos.
Mas, senhoras e senhores, não tenho dúvida
de que, mais uma vez, a economia nacional foi salva,
em grande parte, pela agricultura e pela pecuária do
Brasil. Somente no ano passado, as duas atividades
cresceram 18,2%. Esse foi o crescimento da agricultura
e da agropecuária no Brasil no ano de 2012 – 18,2%
foi o crescimento.
Mais alvissareira é a notícia de que, neste ano,
no ano de 2013, será colhida a maior safra da história
deste País. Serão 185 milhões de toneladas de grãos.
É a estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Conab. O volume recorde reforça
a expectativa de que o País alcance, até a próxima
década, o posto de maior fornecedor de alimentos do
Planeta, desbancando os Estados Unidos da América.
Aliás, Srª Senadora Ana Rita, Sr. Senador Anibal
Diniz, já em 2013 – e também em 2012 –, vai ocorrer o
que parecia impossível há muito tempo e há pouco tempo também: superaremos a produção norte-americana
de soja e atingiremos mais de 82 milhões de toneladas
este ano. No ano passado, foi por uma situação atípica, por conta da seca nos Estados Unidos, que nós
a superamos; mas este ano não; este ano nós vamos
superá-la pela nossa eficiência e pela produtividade
do Brasil. Ou seja, o Brasil vai ser tornar, pelo segundo
ano consecutivo, o maior produtor de soja do Planeta.
A revolução no campo, conseguida em grande
parte pela conquista do Cerrado como nova fronteira
agrícola, não confirma só uma vocação brasileira para
ser celeiro do mundo, mas consolida também o setor
agropecuário na posição de âncora da estabilidade da
economia brasileira.
O saldo positivo da balança comercial brasileira
em 2012 foi o pior dos últimos dez anos, com apenas
US$19,4 bilhões, um tombo de 34,8% em relação ao
ano de 2011. Esse é o saldo da balança comercial
brasileira. Esse resultado teria sido ainda mais negativo se não fosse o superávit anual das exportações
da agropecuária, um superávit de US$79,4 bilhões.O
saldo positivo da balança comercial brasileira como
um todo foi de US$19 bilhões. Só o agronegócio teve
saldo positivo de US$79 bilhões. Em outras palavras, o
setor rural brasileiro financiou US$60 bilhões do rombo
dos demais setores da economia. Esta a atenção que

FEVEREIRO 2013

05942 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

quero chamar de todos vocês: o agronegócio ajudou
a cobrir os US$22 bilhões gastos pelos turistas brasileiros no exterior. Nós temos que repensar o turismo
no Brasil para torná-lo competitivo com o turismo mundial. Mesmo com a queda de 5,3% das exportações
no ano passado, para US$242 bilhões – o total das
exportações brasileiras –, US$96 bilhões, ou 40% das
vendas externas, foram garantidos pela produção no
campo, pelo agronegócio, pela agricultura, pela pecuária. E mais: quase metade das reservas cambiais do
País, um seguro anticrise superior a US$360 bilhões,
saiu do setor rural.
Esse é o nosso Brasil, que temos que enxergar
que existe além das nossas cidades, que está suportando a economia, o PIB positivo, que está suportando
a balança comercial positiva e que leva, com qualidade
e com responsabilidade, alimentos às mesas de todos
os brasileiros e a muitas regiões deste Planeta.
A verdade, Srªs e Srs. Senadores, é que o agronegócio é hoje o segmento produtivo que mais contribui para o desenvolvimento nacional, sendo o principal
responsável, há anos, pelos sucessivos superávits da
balança comercial e por cerca de 30% dos empregos
formais no Brasil. Se antes um setor era visto como
atividade socialmente atrasada, atualmente corresponde ao segmento da economia que mais incorpora
tecnologia de produção e mais investe na qualidade
da mão de obra. As inovações no campo brasileiro são
aplaudidas internacionalmente e consideradas referência, especialmente para as regiões dos trópicos, tanto
da América Central quanto da África.
Um estudo sobre produtividade agrícola em 156
países, publicado pelo Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos da América, mostra que, na primeira
década do século, o País avançou 4%, o que representa
mais que o dobro da média mundial, em produção de
alimentos. E o mais importante: fez isso preservando
– Senador Anibal Diniz, V. Exª que representa um Estado do Norte brasileiro, da nossa Amazônia – 61%
do território nacional em mata nativa, utilizando tão
somente 27,7% do território nacional como área para
produzir alimentos.
O Brasil possui a maior área agricultável do mundo, com cerca de 240 milhões de hectares e os melhores índices de produtividade em várias culturas. E
isso tudo, senhoras e senhores, dentro de um contexto
favorável de estoques mundiais de alimentos em queda
e demanda global crescente, puxada pela elevação do
consumo das classes médias de países emergentes,
sobretudo os asiáticos.
E o melhor de tudo isso é constatar que, apesar
da tendência natural de o agronegócio ser puxado pelos
altos preços dos grãos, o setor, no Brasil, continua se
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diversificando. Prova disso é que o Brasil lidera o comércio mundial de 5 dos 10 itens agropecuários principais
do mundo. Por exemplo: café, açúcar, suco de laranja,
soja, carne de frango, além de deter o maior rebanho
bovino do Planeta, com 213 milhões de animais.
Cumpre ainda destacar que, de forma relativamente simples, podemos acrescer 80 milhões de hectares à produção nacional sem derrubar uma árvore
sequer – 80 milhões de hectares poderão ser reaproveitados ou mais bem aproveitados para a produção
agrícola no Brasil. Trata-se das áreas degradas, em
geral pastagens, onde já começa a prosperar a experiência da integração lavoura-pecuária-floresta. O
Governo brasileiro tem um programa específico para
executar essa integração de forma objetiva e exemplar
para o mundo, que é o Programa ABC: Agricultura de
Baixo Carbono. Sr. Presidente, além disso, com pouco
investimento, a chamada agricultura de baixo carbono
pode representar uma revolução dentro da própria revolução, que é a agricultura hoje no Brasil, com novos
recordes de produtividade.
O futuro, senhoras e senhores, é promissor. Porém, é absolutamente fundamental estarmos atentos
para sanar os velhos gargalos, como, por exemplo, a
nossa infraestrutura limitada e a ausência de políticas
para evitar quedas expressivas de cotações. Isso também é uma segurança para a inflação. Se nós tivermos
uma estabilidade no preço dos produtos agrícolas, não
teremos essa variação, nem ficaremos suscetíveis a
determinados movimentos do mercado ao redor do Planeta. Um estudo do Banco Mundial mostra que, se as
barreiras internas às exportações de alimentos, representadas pela infraestrutura e pela burocracia, fossem
tiradas, o desempenho internacional do agronegócio
brasileiro melhoraria sua eficiência, de imediato, em
4,7%. Os entraves externos, por sua vez, represam
quase 1% desse crescimento. Ainda temos a batalha
contra o protecionismo agrícola no mundo, sobretudo
na zona do euro, na Europa.
Além disso, Sr. Presidente, o Banco Mundial
(BIRD) revela que, em 10 anos, o custo do frete rodoviário de cargas no Brasil disparou 203% – bem
mais do que concorrentes diretos nossos como Estados Unidos (53%) e Argentina (tão somente 42%) no
mesmo período.
Dentro desse custo da produção, nós temos também de levar em consideração, hoje ainda, a nossa
ineficiência portuária. Não me canso de dizer e citar
exemplo como o do Porto de Paranaguá, onde um
navio que chega carregado de fertilizantes para ser o
alimento da agricultura brasileira fica atracado 60 dias,
90 dias, esperando para descarregar, ao custo de milhares e milhares de dólares. Alguns desses custos,
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pagos tão somente pela estadia na Bacia de Paranaguá, chegam a US$2 milhões.
O Brasil hoje paga – vai embora esse dinheiro
– US$3 bilhões em ineficiência portuária. Quem paga
isso? São duas pessoas: o produtor e o consumidor.
Não tenham dúvidas disso, que isso impacta diretamente o nosso chamado custo Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, nós temos que enaltecer a postura da Presidente Dilma Rousseff, que tem
adotado, de forma concisa, a otimização dos modais
de transportes, lançando programas específicos, capitaneados pela Ministra-Chefe da Casa Civil, a Ministra
Gleisi Hoffmann, em que nós vamos dar uma solução
para esses modais de transporte, que são o impacto
maior no custo da produção brasileira.
Só no Paraná haverá um investimento do Governo Federal de R$1 bilhão no Porto de Paranaguá
– R$850 milhões para dragagem e mais R$150 milhões
para otimizar os acessos ao Porto de Paranaguá. No
Paraná também, nós vamos fazer uma nova ferrovia,
que vai ligar Guarapuava até o Porto de Paranaguá.
Eu, como Senador da República daquele Estado, já
sugeri – e foi acatado no PPA, no Plano Plurianual do
Governo Federal – uma emenda de R$1,5 bilhão para
nós fazermos essa nova ferrovia.
Ações como essa vão levar ao barateamento do
transporte, e mais dinheiro vai ficar no bolso do brasileiro. Mais dinheiro, mais recurso vai ficar no bolso
dos produtores rurais, do cidadão brasileiro, que vai
pagar menos pelo consumo. Mais dinheiro vai ficar nos
nossos Municípios, no nosso Estado, no nosso País.
Sr. Presidente, acredito que, neste primeiro semestre, nós faremos grandes revoluções, do ponto de
vista legislativo, na regulamentação das questões dos
portos, dos aeroportos, das ferrovias, dessas medidas
que o Governo tem mandado ao Congresso Nacional,
na forma de medida provisória, para que nós aqui possamos rapidamente fazer também a nossa parte, em
função desse desafio que é a diminuição do custo Brasil. Em dez anos, o Brasil pode saltar do patamar de
180 milhões de toneladas de grãos para 280 milhões
de toneladas, e considerar-se como celeiro do mundo,
quando certamente a questão da segurança alimentar terá ainda mais relevância na geopolítica mundial.
Estive, como representante desta Casa, do Senado Federal, na Rio+20, e lá ouvi do Sr. Ban Ki-moon,
Secretário-Geral das Nações Unidas, que o mundo vai
precisar de 50% a mais de alimentos até 2050 e que o
Brasil será o grande responsável por essa produção,
para alimentar aqueles que ascendem de classe e a população mundial, que será 30% maior do que a de hoje.
Sr. Presidente, Srª Senadora, como disse no início deste pronunciamento, falar do desempenho do
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agronegócio brasileiro é algo que muito me orgulha e
tenho certeza de que orgulha a todos nós, Senadores
e brasileiros.
Enalteço a atuação do Governo brasileiro através
de todos os seus setores, em especial o Ministério da
Agricultura e Abastecimento, do Ministro Mendes Ribeiro, que não tem medido esforços para otimizar ou
para dar soluções rápidas ao anseio da comunidade
agrícola brasileira. E espero que o Governo Federal,
conduzido pela Presidente Dilma Rousseff, continue
e amplie o incentivo que vem dando à produção rural
no País, valorizando nossa agricultura familiar, aprimorando nossa infraestrutura para o escoamento da
nossa produção, garantindo o crédito para o financiamento do setor e assim contribuindo, cada vez mais,
para que o Brasil se transforme no maior produtor de
alimentos do mundo.
Sr. Presidente, para encerrar, quero fazer uma
última reflexão. Nós vivemos no Brasil uma ligeira desindustrialização, e eu tive oportunidade de ir com a
Presidente Dilma Rousseff a uma feira agropecuária
no Paraná, a um show rural em Cascavel e também
em Arapongas, como também à inauguração de uma
agroindústria familiar, num assentamento rural; e eu
disse a ela: “O setor rural hoje fabrica mais máquinas
do que o Brasil fabrica de carros”. O agricultor está
trocando as suas máquinas antigas por uma máquina
nova, eficiente, porque o custo da manutenção da máquina antiga é mais alto do que a prestação de uma
máquina nova. Máquinas que chegam ao preço de
R$1,5 milhão, R$1 milhão, uma única máquina, como
uma colheitadeira de grande porte. Isso gera emprego
e renda também na cidade.
Esse é o agronegócio brasileiro, Sr. Presidente.
E, da minha parte, continuarei defendendo, exaltando
esse setor brasileiro como segmento fundamental para
o futuro do País.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, agradeço a oportunidade, mais uma vez,
ao povo brasileiro, de poder estar aqui no Senado da
República defendendo este País, que tem na sua base
a agricultura. Nós fomos, desde o início, um País que
se sedimentou em cima da agricultura brasileira e ainda
hoje vamos, em uma reunião da OCD – Organização
das Cooperativas Brasileiras, receber dessa organização a agenda parlamentar dos projetos que mais
interessam ao setor e tramitam no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma boa noite
a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª
Ana Rita deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Sérgio Souza.
Agora, com a palavra a Senadora Ana Rita.
Enquanto ela se dirige ao púlpito...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa os Deputados referidos
para comporem Comissões Mistas, conforme o Ofício
nº 178, de 2013, da Liderança do PSD na Câmara dos
Deputados.
Na Comissão Mista estarão como titulares:
COMISSÃO
TITULARES
SUPLENTES
MISTA
Comissão Mista Liliam Sá
Hélio Santos
– MPV n° 590,
Sérgio Zveiter
José Nunes
de 2012
Comissão Mista
– MPV n° 591,
de 2012
Comissão Mista
– MPV n° 592,
de 2012

Sérgio Zveiter
César Halum
Fernando Torres Eliene Lima
Heuler Cruvinel
Sérgio Zveiter

Arolde de
Oliveira
Dr. Luiz
Fernando
Comissão Mista Hugo Napoleão Eliene Lima
– MPV n° 593,
Onofre Santo
Geraldo
de 2012
Agostini
Thadeu

Comissão Mista
– MPV n° 594,
de 2012
Comissão Mista
– MPV nº 597,
de 2012
Comissão Mista
– MPV n° 599,
de 2012
Comissão Mista
– MPV n° 600,
de 2012
Comissão Mista
– MPV n° 601,
de 2012
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Guilherme
Campos Júlio
César
Ademir Camilo
Armando
Vergílio
César Halum
Hugo Napoleão

Fernando
Torres
Sérgio Brito
Guilherme
Campos
Walter Ihoshi
Armando
Vergílio
Onofre Santo
Agostini
Eliene Lima
Irajá Abreu

Armando
Vergílio Heuler
Cruvinel
Eduardo Sciarra Guilherme
Ricardo Izar
Campos
Laércio Oliveira
(PR–SE)
Comissão Mista Dr. Luiz
Carlos Souza
– MPV n° 602,
Fernando
de 2012
Comissão Mista Manoel Salviano Hélio Santos
– MPV n° 603,
Onofre Santo
João Lyra
de 2013
Agostini
Comissão Mista César Halum
Fernando
– MPV n° 605,
Marcos Montes Torres
de 2013
Guilherme
Mussi
É o seguinte o Ofício, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – E agora com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Senador Anibal Diniz, prezados colegas
Senadores e Senadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna,
hoje, para destacar os 10 anos da chegada do PT à
Presidência da República, jornada iniciada em 2003,
com o Presidente Lula, e agora encabeçada por nossa
querida companheira Dilma Rousseff, primeira mulher
presidenta do Brasil.
Na última quarta-feira, 20 de fevereiro, os dez
anos do governo do PT e de seus aliados foram comemorados, em São Paulo, em um grande ato com
a presença da Presidenta Dilma, do Presidente Lula,
do presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio
Pochmann, do presidente do PT, Rui Falcão, de dezenas de parlamentares, de prefeitos, de prefeitas, de
governadores do PT, de dirigentes e militantes petistas, além de dirigentes de partidos de esquerda e da
base aliada ao Governo.
O encontro em São Paulo foi realizado pelo PT,
pela Fundação Perseu Abramo e pelo Instituto Lula.
Foi um ato extremamente importante, no qual a nossa
Presidenta e nosso ex-presidente Lula expressaram
muito bem os avanços conquistados nesse período.
Mais do que isso: apresentaram dados que comparam
o nosso governo a períodos passados e confirmam os
importantes avanços que o Brasil obteve nesta década.
Nós, do PT, estamos muito tranquilos para fazer
essa comparação com períodos passados porque,
como disse o Presidente Lula em sua fala, não temos
medo de comparação; e, como disse a Presidenta
Dilma, sabemos qual foi a melhor década da nossa
história recente.
Nosso Governo está superando a herança neoliberal, invertendo prioridades e criando as premissas
para levar nosso País a dar um extraordinário salto
produtivo e tecnológico. Sobretudo, está incorporando
aos direitos básicos de cidadania dezenas de milhões
de brasileiros e brasileiras que viviam à margem da sociedade. Tudo isso tem resultado em uma Nação mais
próspera e, principalmente, mais justa, que conquistou
ao longo desse período um importante lugar no mundo.
Hoje, a atuação internacional do Brasil preocupa-se em afirmar a soberania do País, além de impulsionar a integração regional na perspectiva de um mundo
global e plural onde todos os povos tenham verdadeiras
oportunidades de desenvolvimento.
Para mim, Sr. Presidente, não restam dúvidas,
no entanto, de que o maior legado do nosso Governo
nesta década é não ter abandonado os pobres, como
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bem frisou a Presidenta Dilma. Aqui peço licença, e
faço questão de citar na íntegra uma frase dita por ela
no ato em São Paulo. Abre aspas: “O povo sabe, acima
de tudo, que o nosso Governo jamais abandonou os
pobres. E como nosso Governo jamais abandonou os
pobres, é justamente por isso que a miséria está nos
abandonando”; fecha aspas.
O Plano Brasil Sem Miséria está aí para comprovar essas palavras da nossa corajosa Presidenta. As
recentes medidas de ampliação do Plano Brasil Sem
Miséria anunciadas pelo Governo Dilma mostram o
quanto combater a extrema pobreza e erradicar a miséria no País é prioridade para o nosso Governo.
Neste sentido, faço questão de destacar que a
erradicação da extrema pobreza garante oportunidade de sobrevivência digna, atualmente, a 22 milhões
de pessoas.
Nosso projeto transformador, iniciado no governo Lula e, hoje, sob a liderança da Presidenta Dilma,
segue consolidando conquistas. São metas econômicas, políticas, sociais e culturais que pavimentam o
caminho do futuro.
Quero destacar a expansão em escala massiva
do ensino profissional e tecnológico, interiorizando a
oferta por meio do Pronatec, que pretende beneficiar
8 milhões de jovens até 2016.
Também implementamos com êxito um conjunto
de políticas sociais como, por exemplo, o Programa
Minha Casa, Minha Vida, que além de gerar emprego,
também leva casa digna para uma parcela significativa
da população.
Destaco, ainda, a Lei das Cotas, que garante a
devida presença étnica, racial e social nas universidades públicas, Lei que tive o imenso prazer de relatar e
ajudar a aprovar aqui no Senado. Essa é uma conquista
muito Importante para a sociedade brasileira e fruto de
décadas de luta de milhares de pessoas.
Faço questão de relembrar as conquistas, porque,
embora parte da imprensa deste País insista em fazer
críticas a respeito dos nossos dez anos no Governo
Federal, quero recordar que foi nesta década que conquistamos a menor taxa de desemprego da história e
que 19 milhões de brasileiros conquistaram emprego
com carteira assinada.
Destaco também que, sob o nosso comando no
Governo Federal, o Produto Interno Bruto cresceu em
média 4,06% ao ano. No governo do ex-presidente
FHC, esse crescimento era em média de apenas 2,29
% ao ano.
No governo Lula, o Produto Interno Bruto per capita
saltou de R$8,4 mil para mais de R$19 mil e chegou a
mais de R$21 mil com a Presidenta Dilma. Como vemos,
a riqueza do Brasil aumentou, distribuindo-se melhor.
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No Governo Dilma houve aumento da geração
de energia em 50% e se diversificou a matriz energética. Contra a vontade dos tucanos, nosso Governo,
baixou o custo da energia para o setor produtivo e para
milhares de consumidores residenciais.
Nesta década implantamos o Fundeb, o ProUni e
o ProJovem. Criamos mais de 14 novas universidades
contra zero do governo tucano. Obviamente, ainda não
estamos no patamar que desejamos. Temos muito a
avançar, seja para superar a herança neoliberal, seja para
construir um modelo de desenvolvimento democrático
e popular. No entanto, esse exercício de memória que
acabo de fazer é vital para não sermos contaminados
com informações por vezes carregadas de interesses
nada republicanos, que ao fazer tábula rasa do passado e desconhecer o presente, pretendem, na verdade,
pavimentar o caminho para o retrocesso. A disputa ideológica tende a ser cada vez mais feroz e precisamos
estar preparados para comparar os dados e saber que,
ao final de 10 anos de governo encabeçado pelo PT, 22
milhões de brasileiros saíram da extrema miséria e 35
milhões de brasileiros entraram na classe média, com
renda per capita entre R$291 e R$1.091 mil.
Ainda existem, evidentemente, desafios importantes a superar, mas os avanços obtidos sob a liderança
do PT são inequívocos.
Por fim, gostaria de lembrar a importante atuação da militância petista nessas conquistas que citei.
Como disse a Presidenta Dilma em seu discurso, em
São Paulo, essa década tem milhões de construtores.
Sem a nossa valorosa militância e sem os valorosos
simpatizantes do nosso Partido, nada disso teria sido
possível.
Obrigada a todas as brasileiras e a todos os brasileiros que sonham, lutam, desejam e ajudam, diariamente, a construir um Brasil melhor.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha para o
momento e o que gostaria de destacar nesta noite.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senadora Ana Rita. Parabéns
pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

FEVEREIRO 2013

Quarta-feira 27 05947

Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, para
prestar os devidos esclarecimentos acerca da presença de agentes cubanos designador para acompanhar
os passos da Srª Yoani Sánchez no Brasil, bem como
a participação de servidores do governo brasileiro no
referido esquema.”
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2013. –
Senador Álvaro Dias.
REQUERIMENTO
Nº 95, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em
caráter definitivo, do Requerimento (RQS), nº 49 de
2013, que requer “o comparecimento do Secretário
Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para prestar esclarecimentos acerca da presença
de agentes cubanos designados para acompanhar os
passos da Srª Yoani Sánchez no Brasil, bem como a
participação de servidores do governo brasileiro no
referido esquema.”
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2013. –
Senador Álvaro Dias.
REQUERIMENTO
Nº 96, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em caráter
definitivo, do Requerimento (RQS), nº 28 de 2013, que
requer “o comparecimento do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, para
prestar os devidos esclarecimentos acerca da presença
do embaixador da Venezuela no Brasil no Evento em
favor de correligionários do Partido dos Trabalhadores
condenados pelo Supremo Tribunal Federal.”
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2013. –
Senador Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência defere os requerimentos que acabam de ser lidos, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 94, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256., inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em caráter
definitivo, do Requerimento (RQS), nº 48 de 2013, que
requer “o comparecimento do Ministro de Estado das

REQUERIMENTO
Nº 97, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao novo arcebispo da
arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, que tomou posse, no dia 23 de Fevereiro, bem
como seja encaminhado o referido voto no seguinte
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endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1023 CEP:69020-030.
Manaus/AM.
Justificação
O novo arcebispo da arquidiocese de Manaus,
Dom Sérgio Eduardo Castriani, foi empossado na
noite do dia 23 de Fevereiro de 2013 na Igreja Nossa
Senhora da Imaculada Conceição de Maria, padroeira
do Amazonas, a Igreja da Matriz, no Centro da cidade.
Entre fieis, padres, bispos e toda a comunidade
católica, Dom Luiz Soares Vieira repassou o báculo e
o cajado episcopal para o novo arcebispo na cerimônia
que, segundo a Arquidiocese da capital amazonense,
a missa foi assistida por 17 bispos, 125 padres e 35
diáconos. Dom Sérgio agradeceu a presença e o apoio
de seus companheiros, e ressaltou a união como parte
fundamental de sua caminhada.
Dom Sérgio foi nomeado como arcebispo em
dezembro do ano passado pelo atual papa da igreja
católica, Bento XVI. Há 14 anos ele já trabalha a como
arcebispo em Tefé (distante a 523 quilômetros da capital). Os fiéis que não conseguiram um lugar dentro
da catedral, puderam acompanhar a cerimônia pelos
telões instalados na praça da Matriz.
A cerimônia contou com a presença de familiares
do novo arcebispo, além de autoridades como o vice-governador do Amazonas, José Melo. Católico fervoroso, o fundador do América Futebol Clube, Amadeu
Teixeira, também acompanhou a posse de Castriani.
Dom Sérgio Eduardo Castriani é natural da cidade
de Regente Feijó, interior de São Paulo. Formou-se na
Congregação do Espírito Santo e foi ordenado sacerdote em 1978, sob o lema episcopal “Habitou entre nós”.
Há 34 anos tem sido um dedicado pastor na
Amazônia e por 14 anos foi Bispo da Prelazia de Tefé.
Também foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), quando acompanhou de
perto a missão da Igreja no Brasil e fora dele.
Parabéns ao Dom Sérgio Eduardo Castriani por
receber esse novo desafio de conduzir o clero da capital amazonense e de mais sete municípios da região
metropolitana. Parabéns pela disposição e preparação
para esse novo desafio!
Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO
Nº 98, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, a diarista Fernanda
da Silva Piro, que se revelou uma das campeãs do 6º
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Open Compensa de Jiu-Jítsu, nos dias 17 e 18 de Fevereiro, bem como seja encaminhado o referido voto no
seguinte endereço: Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJ-AM): Avenida General Rodrigo Otavio, n. 60
D, altos da CORMACOL CEP:69077-000. Manaus/AM.
Justificação
A competição ocorreu na quadra da Escola Municipal Eliana Lúcia, no bairro da Compensa. A competição tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da
Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer
(Sejel), e recebe a chancela da Federação de Jiu-Jítsu
do Amazonas (FJJ-AM). Carregando na bagagem a
experiência de menos de um ano, Fernanda ganhou
destaque entre as faixas brancas da modalidade. Ela
mora no bairro Campos Sales, Zona Oeste, e integra
a Academia Josildo Ramos.
Fernanda descobriu o jiu-jítsu e se apaixonou
pelo esporte imediatamente. Com dedicação aos treinamentos, os resultados começaram a aparecer. A
atleta concilia o esporte com o trabalho como diarista.
No domingo (17) a diarista amazonense disputou a final da faixa branca pluma e venceu no tatame
a adversária Aline Nascimento, de Boa Vista (RR).
Ao término do combate Fernanda vibrou com o título.
O evento é organizado anualmente pelo professor
Ricardo Guimarães, 39, líder da Instituição Unidos pela
Amazônia (Iupam), localizada na Avenida São Pedro,
55, Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Aproximadamente 700 lutadores competiram nos dois dias do
campeonato.
Parabéns pela dedicação, pelo treinamento e pela
conquista tão importante!!
Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO
Nº 99, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de Congratulações e Aplausos, ao Programa
Ronda nos Bairros, que está completando 01 ano,
no mês de Fevereiro, bem como seja encaminhado o
referido voto aos senhores Governador: Omar Abdel
Aziz, Secretário de Segurança Pública: coronel PM
Paulo Roberto Vital e Secretário-adjunto do Ronda no
Bairro: tenente-coronel Amadeu Soares, no seguinte
endereço: Av. Brasil s/nº – Compensa II CEP: 69.036110. Manaus/AM.
Justificação
O programa Ronda no Bairro começou a operar
em Manaus, na primeira quinzena do mês de dezembro, de acordo com o anúncio feito pelo governador
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do Amazonas, Omaz Aziz, durante a aula inaugural
do Curso de Formação da Polícia Militar, no Centro
Universitário Nilton Lins, localizado no bairro Flores,
Zona Centro-Sul de Manaus. Para a implantação do
programa, a cidade foi dividida em 196 setores. As
ações iniciais serão pela Zona Norte de Manaus. Após
quatro meses, as Zonas Leste, Centro-Oeste e Sul
passarão a integrar o programa. Já nas zonas Oeste
e Centro-Sul, o Ronda no Bairro passará a funcionar
no mês de julho.
Em virtude do programa um total de 1.279 policiais, entre civis e militares foram treinados para atuarem no Ronda. 270 policiais iniciaram com um curso
de formação, que conta com 150 horas de palestras,
oficinas e atividades práticas, além de mais de 10 disciplinas relacionadas ao policiamento comunitário, dentro
da grade curricular definida peal Secretaria Nacional
de Segurança Pública (Senasp).
O programa não trouxe apenas o benefício do
policiamento preventivo e constante nas ruas, mas
também no atendimento geral da população nas nossas unidades integradas, com estrutura de excelente
padrão.
A partir de agora, o Ronda no Bairro poderá a se
aperfeiçoar com a implantação de sistema de informações com a geração de base de dados que possibilitem
o monitoramento das tendências espaciais e temporais
da criminalidade em Manaus. Assim, os investimentos
do Governo do Estado na formação e aperfeiçoamento dos políciais militares, bem como na aquisição de
viaturas e tecnologias destinadas à segurança pública
estão contextualizados com as necessidades de infraestruturas do Amazonas. A segurança pública representa
uma das bases do desenvolvimento socioeconômico
de Manaus e do estado do Amazonas. Sem segurança pública não há desenvolvimento socioeconômico
capaz de tornar-se sustentável.
Parabéns ao Governo do Estado pelo primeiro
aniversário do Programa Ronda no Bairro, que tem
feito um trabalho que privilegia a cidadania e eleva o
grau de confiança da população nos poderes estaduais constituídos. Parabéns ao Ronda no Bairro pela
proximidade da polícia com as comunidades.
Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO
Nº 100 DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, ao Município de
Ipixuna pelo seu aniversário, ocorrido no dia 18 de Fevereiro, bem como seja encaminhado o referido voto a
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senhora Prefeita de Ipixuna Aguimar Silva, no seguinte
endereço: Av. Varcy Herculano Barroso, s/n – Centro
CEP: 69.890-000. Ipixuna/AM.
Justificação
Em meados do séc. XIX dá-se a fixação do elemento humano, no território atual do município. Em
1857, João da Cunha sobe o grande rio, até a foz do
Juruá-Mirim. Em 1877 têm-se notícias de geral fixação de cearenses no rio Juruá. Em 1833 ocorre o povoamento de Riozinho (localizado no centro do atual
do município) por Artur Marques de Menezes. Em
19.12.1955, pela Lei Estadual nº 96 é criado o município
de Ipixuna, desmembrado do município de Eirunepé.
A instalação do novo município dá-se em 18.02.1956.
Em 04.06.1968 Ipixuna é enquadrado entre os municípios considerados “Área de Segurança Nacional”. Em
10.12.1981, é desmembrado o território que passa a
constituir o município de Canamari.
Ipixuna é situado na mesorregião do Juruá, dista
da Capital do Estado 1.368 km em linha reta e 4.618
Km por via fluvial. Sua área Territorial: 13.630,70km²,
seu clima: tropical, chuvoso e úmido. Ipixuna limita-se
com os municípios de Eirunepé, Benjamin Constant,
Atalaia do Norte e com o Estado do Acre, e tem uma
população: 21.788 habitantes.
Sua produção agropecuária é baseada nas culturas cíclicas e permanentes como coco, abacaxi, abacate, laranja, milho, cana-de-açúcar, além da extração
de madeira e borracha. A pecuária é representada
principalmente por bovinos e suínos, com produção de
carne e de leite destinada ao consumo local. A pesca
é praticada de forma artesanal.
Parabéns ao Município de Ipixuna!!
Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO
Nº 101, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, ao Lançamento
do Projeto “Residência Agrária” (PRO-RURAL), no dia
26 de Fevereiro, da Secretária de Produção Rural do
Amazonas – SEPROR bem como seja encaminhado
o referido Voto aos Senhores Omar Aziz, Governador
do Estado do Amazonas e Secretário de Estado Eron
Bezerra, no seguinte endereço: Av. Buriti n. 1850 – Distrito Industrial CEP:69075-000, Manaus/AM.
Justificação
O governo do Amazonas abrirá vagas para 180
contratações, por meio do primeiro edital do Programa
Estratégico para Transferência de Tecnologia/Pro-Rural
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(Residência Agrária), que foi lançado nesta terça dia 26
de Fevereiro de 2013. No número de vagas, serão distribuídos 170 técnicos recém-formados nos ensinos superior e médio para atuar como agentes de transferência
de tecnologia no interior e 10 coordenadores de projetos.
O programa, coordenado pela Secretaria de Produção Rural (Sepror), tem parceria com Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
do Amazonas (Secti-AM), abrangerá dez áreas, entre
juta e malva; pecuária sustentável; piscicultura; manejo
madeireiro; avicultura; borracha; fruticultura; e olericultura. Ao todo, serão investidos 22 milhões no programa.
Institutos como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Instituto Federal do Amazonas
(Ifam) fornecerão pacotes tecnológicos aos técnicos
contratados, que viabilizarão aos tecnologias aos produtores rurais do interior do Estado.
Os trabalhos de campo iniciarão em abril. As
áreas de comercialização e organização social dos
municípios do interior também serão contempladas.
Os pacotes tecnológicos variam de acordo com
a área de produção. Por exemplo, nos casos de produção de juta e malva o objetivo é disponibilizar tecnologia para que as sementes sejam produzidas na
comunidade, já que hoje o produtor dependente das
que são oriundas do Pará. No caso da Pecuária Sustentável, haverá a integração entre lavoura, pecuária
e floresta para permitir a criação de mais gado numa
mesma área sem degradar outras.
O programa será executado por 180 especialistas
nas 10 áreas prioritárias do Amazonas Rural: 10 coordenadores especialistas; 52 técnicos de nível superior,
com bolsa de 2.400 reais/mês; 118 técnicos de nível
médio, com bolsa de 1.400 reais/mês.
É uma experiência inédita que visa a um só tempo: transferir tecnologia contemporânea para o campo;
ampliar a capacidade de assistência técnica, o maior
gargalo do setor; incluir pessoas no processo produtivo
(17 mil famílias, 85 mil pessoas); e fazer isso racionalizando custos, aumentando a produção e a produtividade;
Parabéns pelo lançamento do Programa Amazonas Rural, que é fonte de oportunidades pro interior e
Parabéns pela implementação do Projeto Residência
Agrária!
Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
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São lidos os seguintes:
Of. nº 7/2013/CAE
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi realizada,
em 26 de fevereiro de 2013, às 10 horas, a 1ª Reunião,
Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, tendo como objetivo a instalação dos Trabalhos e a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Na referida reunião, foram eleitos Presidente e
Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, para o biênio 2013-2014, os Senadores Lindbergh
Farias e Sérgio Souza, respectivamente.
Respeitosamente, – Senador Francisco Dornelles Presidente Eventual da Comissão de Assuntos
Econômicos.
Ofício GSINAR nº 038/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos do
§ 6º, do art. 65 do Regimento Interno do Senado Federal, em razão do início da 3ª Sessão Legislativa da 54ª
Legislatura, comunico a Vossa Excelência a indicação
como Líder e Vice-Líder do PCdoB, respectivamente,
o Senador Inácio Arruda – PCdoB/CE e a Senadora
Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM, a partir desta data.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda – Senadora Vanessa Grazziotin
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado Carlos Magno, como membro titular, em substituição ao Deputado
Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 587, de 2012,
conforme o Ofício nº 23, de 2013, da Liderança do PP
na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. Nº 023
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Carlos
Magno (PP/RO) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 587, de 2012,
em substituição ao Deputado Athur Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira Líder
do PP
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro titular, o
Senador Armando Monteiro em substituição ao Senador Gim, que o substitui como membro suplente, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme o Ofício nº 26, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar
União e Força no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 26/2013-BLUFOR
Brasília, 5 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, em aditamento ao Ofício nº 4/2013-BLUFOR, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo
Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Armando
Monteiro, como membro titular em substituição ao nobre
Senador Gim, que ocupará a vaga de Suplente, na Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória
nº 601, de 28 de dezembro de 2012, que “Altera as Leis
nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar
o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, e
para desonerar a folha de pagamentos dos setores da
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições
de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2
de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de
afetação de incorporações imobiliárias; nº 12.431, de
24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro
de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de
arrecadação de receitas federais deduzir o valor da remuneração dos serviços de arrecadação da base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – CONFINS; e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Garibaldi Alves
para integrar, como titular, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, e,
como suplente, a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, nos termos dos Ofícios nºs 69 e 70, de 2013,
da Liderança do PMDB.
São seguintes os Ofícios:
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OF. GLPMDB nº 069/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação do
Senador Garibaldi Alves, como titular, em substituição
ao Senador Eunício Oliveira, que passará a ocupar a
suplência, em vaga existente, na Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização – CMA.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Of. GLPMDB nº 70/2013
Brasília, 28 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação do Senador Garibaldi Alves, como suplente, em
vaga existente, na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária – CRA.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 50, DE 2013
Altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de
2006, que regulamenta a comercialização
de alimentos para lactentes e crianças de
primeira infância e também a de produtos
de puericultura correlatos, para aumentar
a segurança de produtos de puericultura
e para vedar a produção, a importação, a
distribuição e a doação de andador infantil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Regulamenta a comercialização de alimentos
para lactentes e crianças de primeira infância e
também a de produtos de puericultura correlatos, estabelece medidas para minimizar riscos
à saúde relacionados à utilização de outros
produtos de puericultura, e veda a produção,
a importação, a distribuição, a comercialização
e a doação de andador infantil.”
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Art. 2º O art. 1º da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º O objetivo desta Lei é contribuir para a
adequada nutrição, proteção e segurança dos
lactentes e das crianças de primeira infância
mediante as seguintes ações:
........................................................................
IV – garantia de qualidade e segurança de
produtos de puericultura.” (NR)
Art. 3º O art. 2º da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes
incisos VII e VIII:
“Art. 2º ............................................................
........................................................................
VII – andadores infantis;
VIII – outros produtos de puericultura.” (NR)
Art. 4º O art. 3º da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes
incisos XXXI e XXXII e do seguinte parágrafo único:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
XXXI – produtos de puericultura: produtos destinados a proporcionar segurança e a facilitar o
sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação,
a locomoção e a sucção de lactentes e crianças
de primeira infância, conforme regulamento;
XXXII – andador infantil: equipamento montado
sobre rodas ou sobre dispositivo que permita
o seu movimento, com estrutura fechada para
dar suporte à criança em posição sentada ou
de pé, de modo que os pés toquem o chão,
possibilitando o deslocamento horizontal.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei,
excluem-se da definição de produtos de puericultura estabelecida pelo inciso XXXI, as mamadeiras, os bicos, as chupetas e os andadores infantis, aos quais se aplicam disposições
legais e regulamentares próprias.” (NR)
Art. 5º O caput do art. 8º da Lei nº 11.265, de 3
de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 8º Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos referidos nos incisos I a VI
do caput do art. 2º desta Lei somente poderão
conceder patrocínios financeiros ou materiais
às entidades científicas de ensino e pesquisa
ou às entidades associativas de pediatras e
de nutricionistas reconhecidas nacionalmente,
vedada toda e qualquer forma de patrocínio a
pessoas físicas.
.............................................................. ” (NR)
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Art. 6º O caput do art. 9º da Lei nº 11.265, de 3
de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 9º São proibidas as doações ou vendas
a preços reduzidos dos produtos referidos nos
incisos I a VI do caput do art. 2º desta Lei às
maternidades e instituições que prestem assistência a crianças.
............................................................... ”(NR)
Art. 7º O art. 17 da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. Os rótulos de amostras dos produtos
referidos nos incisos I a VI do caput do art. 2º
desta Lei exibirão, no painel frontal: “Amostra
grátis para avaliação profissional. Proibida a
distribuição a mães, gestantes e seus familiares.” (NR)
Art. 8º O § 2º do art. 19 da Lei nº 11.265, de 3
de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 19. ..........................................................
........................................................................
§ 2º Os materiais educativos que tratam da
alimentação de lactentes não poderão ser
produzidos ou patrocinados por distribuidores,
fornecedores, importadores ou fabricantes de
produtos referidos nos incisos I a VI do caput
do art. 2º desta Lei.” (NR)
Art. 9º O art. 24 da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. Os alimentos para lactentes e os produtos de puericultura atenderão a padrões e
requisitos de qualidade e de segurança mandatórios, dispostos em regulamento.
§ 1º Os produtos de puericultura conterão
instruções e orientações de uso claras, bem
como advertências destinadas aos responsáveis pelos cuidados às crianças.
§ 2º Os padrões e requisitos de qualidade e
de segurança serão revisados e atualizados
periodicamente.
§ 3º A população será esclarecida acerca de
riscos à saúde relacionados ao uso produtos
de puericultura.” (NR)
Art. 10. A Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 25-A:
“Art. 25-A. É vedada a produção, a importação,
a distribuição, a comercialização e a doação
de andador infantil.
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§ 1º A população será esclarecida acerca de
riscos à saúde relacionados ao uso de andador
infantil, incentivando-se a destruição e descarte
dos equipamentos existentes.
§ 2º O órgão competente do poder público, ouvidas as sociedades de especialistas da área
de saúde da criança, estabelecerá a proibição
ou a restrição de uso de outros produtos de
puericultura considerados danosos à saúde
do público-alvo desta Lei, à luz de novas informações e evidências científicas.”
Art. 11. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.
Justificação
A União Europeia – Directiva 2005/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro
de 2005 – define “artigo de puericultura” como “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”.
Exemplos de produtos dessa categoria compreendem
carrinho de passeio, cadeira para automóvel, cadeira
de alimentação, cadeira de descanso, bebê-conforto,
banheira, mordedor, chocalho, berço, berço portátil,
cama infantil, cercado e grades de proteção.
Tais produtos, no entanto, a despeito de serem
especificamente desenhados e projetados para crianças, não estão isentos de riscos, tais como sufocação,
asfixia, estrangulamento, esmagamento, choque elétrico, intoxicação, contaminação, queda e ferimentos,
pelo que é preciso ser especialmente cauteloso quando
se trata de sua segurança.
Acidentes associados a produtos de puericultura
são muito comuns na infância. Esses acidentes podem levar a lesões graves e, por vezes, à morte. Nos
Estados Unidos da América (EUA), estimativas referentes ao ano de 2007 apontam que 62.000 crianças
menores de cinco anos de idade foram admitidas nos
serviços de urgência médica com lesões associadas
a produtos de puericultura.
A situação é particularmente grave com relação
aos andadores infantis, que ainda são muito populares em nosso país. Estudo publicado em 2006, na
prestigiosa revista Pediatrics, da Academia Americana
de Pediatria, estimou a ocorrência de 197.200 casos
de lesões relacionadas ao uso de andador infantil em
crianças menores de 15 meses de idade, atendidas
nos serviços de emergência dos EUA, entre os anos de
1990 e 2001. Desse total, cinco por cento das crianças
necessitaram de internação hospitalar.
O referido estudo concluiu que 63% das lesões
encontradas foram constituídas por contusões e lacerações. Em 91% dos casos ocorreu traumatismo crânio-
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-encefálico, sendo que o tipo mais comum de fratura
foi a de crânio (62%). Em 74% dos casos, a lesão foi
causada por queda em escada.
De fato, em um andador a criança aumenta a sua
velocidade, mobilidade e alcance. Porém, isso pode incrementar também as chances de queda de um lance
de escadas, pois ela pode se movimentar rapidamente
para a borda da escada e cair, de acidente em um fogão ou forno quente ou de choque contra uma borda
de mesa ou porta de vidro.
Uma vez que os andadores propiciam um equilíbrio limitado a crianças que ainda não são completamente capazes de ficar em pé ou de andar, estas podem facilmente tombar, especialmente quando tentam
ultrapassar superfícies desniveladas, como umbrais de
porta ou bordas de tapetes.
Crianças em andadores podem acessar mais facilmente superfícies quentes, tais como portas de forno e fogões, e serem queimadas ao derramar líquidos
quentes (sopa, café, óleo de cozinha etc.), sendo que
muitas dessas lesões ocorrem na face e na cabeça,
em razão da posição vertical do bebê no andador. Pesquisas médicas confirmam esse perigo: levantamento
realizado em uma unidade de queimados do País de
Gales revelou que um quarto de bebês com idades
entre 6 e 12 meses internados naquele serviço estava
em um andador quando a lesão ocorreu.
Em face aos riscos e às evidências científicas
acumuladas, uma série de países vem implementando medidas de proteção e segurança no tocante aos
produtos de puericultura. Em alguns casos, contudo,
a única alternativa efetiva é a proibição do produto.
Nos Estados Unidos, em 2001, a Academia Americana de Pediatria se posicionou oficialmente a respeito
do tema, recomendando a proibição da fabricação e
venda dos andadores infantis (Pediatrics, vol. 108, nº
3, setembro de 2001).
No Canadá, os andadores infantis tiveram a sua
comercialização, importação e propaganda proibidas por lei, em 2004 (Hazardous Products Act: Order
Amending Part I of Schedule I to the Hazardous Products Act (Baby Walkers) – SOR/2004-46, de 23 de
março de 2004).
No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria
vem intensificando uma campanha para abolir o uso
do produto e recomenda a sua total proibição.
Nesse sentido, apresentamos o presente projeto
de lei, que amplia o alcance da Lei nº 11.265, de 3 de
janeiro de 2006, importante conquista da sociedade brasileira em prol do aleitamento materno. Em respeito a
esse histórico, optamos por propor apenas modificações
pontuais na lei vigente – todas visando a incrementar a
segurança dos produtos de puericultura e proibir o an-
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dador infantil –, cuidando para não alterar as disposições atualmente existentes relativas aos alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância e produtos de
puericultura correlatos (bicos, chupetas e mamadeiras).
Esperamos contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos, que objetiva incrementar a segurança dos
produtos usados nos cuidados prestados ao nosso
consumidor mais vulnerável: a criança.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006
Mensagem de veto
Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira
infância e também a de produtos de puericultura correlatos.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o O objetivo desta Lei é contribuir para a
adequada nutrição dos lactentes e das crianças de
primeira infância por meio dos seguintes meios:
I – regulamentação da promoção comercial e do
uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças
de primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas;
II – proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 (seis) meses de idade; e
III – proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os 2 (dois) anos de idade após a
introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes
e das crianças de primeira infância.
Art. 2o Esta Lei se aplica à comercialização e às
práticas correlatas, à qualidade e às informações de
uso dos seguintes produtos, fabricados no País ou
importados:
I – fórmulas infantis para lactentes e fórmulas
infantis de seguimento para lactentes;
II – fórmulas infantis de seguimento para crianças
de primeira infância;
III – leites fluidos, leites em pó, leites modificados e
similares de origem vegetal; (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
IV – alimentos de transição e alimentos à base
de cereais indicados para lactentes ou crianças de primeira infância, bem como outros alimentos ou bebidas
à base de leite ou não, quando comercializados ou de
outra forma apresentados como apropriados para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância;
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V – fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido de alto risco;
VI – mamadeiras, bicos e chupetas.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, adotam-se as
seguintes definições:
I – alimentos substitutos do leite materno ou humano: qualquer alimento comercializado ou de alguma
forma apresentado como um substituto parcial ou total
do leite materno ou humano;
II – alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância ou alimento complementar:
qualquer alimento industrializado para uso direto ou
empregado em preparado caseiro, utilizado como complemento do leite materno ou de fórmulas infantis,
introduzido na alimentação de lactentes e crianças
de primeira infância com o objetivo de promover uma
adaptação progressiva aos alimentos comuns e propiciar uma alimentação balanceada e adequada às
suas necessidades, respeitando-se sua maturidade
fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor;
III – alimento à base de cereais para lactentes
e crianças de primeira infância: qualquer alimento à
base de cereais próprio para a alimentação de lactentes após o 6o (sexto) mês e de crianças de primeira
infância, respeitando-se sua maturidade fisiológica e
seu desenvolvimento neuropsicomotor;
IV – amostra: 1 (uma) unidade de um produto
fornecida gratuitamente, por 1 (uma) única vez;
V – apresentação especial: qualquer forma de
apresentação do produto relacionada à promoção comercial que tenha por finalidade induzir a aquisição ou
venda, tais como embalagens promocionais, embalagens de fantasia ou conjuntos que agreguem outros
produtos não abrangidos por esta Lei;
VI – bico: objeto apresentado ou indicado para o
processo de sucção nutritiva da criança com a finalidade de administrar ou veicular alimentos ou líquidos;
VII – criança: indivíduo até 12 (doze) anos de
idade incompletos;
VIII – criança de primeira infância ou criança pequena: criança de 12 (doze) meses a 3 (três) anos de idade;
IX – chupeta: bico artificial destinado à sucção
sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou líquidos;
X – destaque: mensagem gráfica ou sonora que
visa a ressaltar determinada advertência, frase ou texto;
XI – doação: fornecimento gratuito de um produto
em quantidade superior à caracterizada como amostra;
XII – distribuidor: pessoa física, pessoa jurídica
ou qualquer outra entidade no setor público ou privado
envolvida, direta ou indiretamente, na comercialização
ou importação, por atacado ou no varejo, de um produto contemplado nesta Lei;
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XIII – kit: é o conjunto de produtos de marcas, formas ou tamanhos diferentes em uma mesma embalagem;
XIV – exposição especial: qualquer forma de expor um produto de modo a destacá-lo dos demais, no
âmbito de um estabelecimento comercial, tais como
vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos
em forma de pirâmide ou ilha, engradados, ornamentação de prateleiras e outras definidas em regulamento;
XV – embalagem: é o recipiente, o pacote ou o
envoltório destinado a garantir a conservação e a facilitar o transporte e manuseio dos produtos;
XVI – importador: empresa ou entidade privada
que pratique a importação de qualquer produto abrangido por esta Lei;
XVII – fabricante: empresa ou entidade privada
ou estatal envolvida na fabricação de qualquer produto
objeto desta Lei;
XVIII – fórmula infantil para lactentes: é o produto
em forma líquida ou em pó destinado à alimentação
de lactentes até o 6o (sexto) mês, sob prescrição, em
substituição total ou parcial do leite materno ou humano, para satisfação das necessidades nutricionais
desse grupo etário;
XIX – fórmula infantil para necessidades dietoterápicas específicas: aquela cuja composição foi alterada
com o objetivo de atender às necessidades específicas
decorrentes de alterações fisiológicas ou patológicas
temporárias ou permanentes e que não esteja amparada
pelo regulamento técnico específico de fórmulas infantis;
XX – fórmula infantil de seguimento para lactentes: produto em forma líquida ou em pó utilizado, por
indicação de profissional qualificado, como substituto
do leite materno ou humano, a partir do 6o (sexto) mês;
XXI – fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância: produto em forma líquida ou
em pó utilizado como substituto do leite materno ou
humano para crianças de primeira infância;
XXII – lactente: criança com idade até 11 (onze)
meses e 29 (vinte e nove) dias;
XXIII – leite modificado: aquele que como tal for
classificado pelo órgão competente do poder público;
XXIV – material educativo: todo material escrito
ou audiovisual destinado ao público em geral que vise a
orientar sobre a adequada utilização de produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância, tais como
folhetos, livros, artigos em periódico leigo, fitas cassetes,
fitas de vídeo, sistema eletrônico de informações e outros;
XXV – material técnico-científico: todo material elaborado com informações comprovadas sobre produtos ou
relacionadas ao domínio de conhecimento da nutrição e
da pediatria destinado a profissionais e pessoal de saúde;
XXVI – representantes comerciais: profissionais
(vendedores, promotores, demonstradores ou repre-
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sentantes da empresa e de vendas) remunerados, direta ou indiretamente, pelos fabricantes, fornecedores
ou importadores dos produtos abrangidos por esta Lei;
XXVII – promoção comercial: o conjunto de atividades informativas e de persuasão procedente de empresas responsáveis pela produção ou manipulação,
distribuição e comercialização com o objetivo de induzir a aquisição ou venda de um determinado produto;
XXVIII – (VETADO)
XXIX – rótulo: toda descrição efetuada na superfície do recipiente ou embalagem do produto, conforme
dispuser o regulamento;
XXX – fórmula de nutrientes para recém-nascidos
de alto risco: composto de nutrientes apresentado ou
indicado para suplementar a alimentação de recém-nascidos prematuros ou de alto risco.
CAPÍTULO II
Do Comércio e da Publicidade
Art. 4o É vedada a promoção comercial dos produtos a que se referem os incisos I, V e VI do caput do
art. 2o desta Lei, em quaisquer meios de comunicação,
conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 5o A promoção comercial de alimentos infantis
referidos nos incisos II, III e IV do caput do art. 2o desta
Lei deverá incluir, em caráter obrigatório, o seguinte destaque, visual ou auditivo, consoante o meio de divulgação:
I – para produtos referidos nos incisos II e III do caput do art. 2o desta Lei os dizeres “O Ministério da Saúde
informa: o aleitamento materno evita infecções e alergias
e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais”;
II – para produtos referidos no inciso IV do caput
do art. 2o desta Lei os dizeres “O Ministério da Saúde informa: após os 6 (seis) meses de idade continue
amamentando seu filho e ofereça novos alimentos”.
Art. 6o Não é permitida a atuação de representantes comerciais nas unidades de saúde, salvo para
a comunicação de aspectos técnico-científicos dos
produtos aos médicos-pediatras e nutricionistas.
Parágrafo único. Constitui dever do fabricante, distribuidor ou importador informar seus representantes
comerciais e as agências de publicidade contratadas
acerca do conteúdo desta Lei.
Art. 7o Os fabricantes, distribuidores e importadores somente poderão fornecer amostras dos produtos
referidos nos incisos I a IV do caput do art. 2o desta Lei a
médicos-pediatras e nutricionistas por ocasião do lançamento do produto, de forma a atender ao art. 15 desta Lei.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, o lançamento nacional deverá ser feito no prazo máximo de 18 (dezoito)
meses, em todo o território brasileiro.
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§ 2o É vedada a distribuição de amostra, por ocasião do relançamento do produto ou da mudança de
marca do produto, sem modificação significativa na
sua composição nutricional.
§ 3o É vedada a distribuição de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e suplementos nutricionais
indicados para recém-nascidos de alto risco.
§ 4o A amostra de fórmula infantil para lactentes
deverá ser acompanhada de protocolo de entrega da
empresa, com cópia para o pediatra ou nutricionista.
Art. 8o Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos de que trata esta Lei somente poderão conceder patrocínios financeiros ou materiais
às entidades científicas de ensino e pesquisa ou às
entidades associativas de pediatras e de nutricionistas
reconhecidas nacionalmente, vedada toda e qualquer
forma de patrocínio a pessoas físicas.
§ 1o As entidades beneficiadas zelarão para que
as empresas não realizem promoção comercial de
seus produtos nos eventos por elas patrocinados e
limitem-se à distribuição de material técnico-científico.
§ 2o Todos os eventos patrocinados deverão incluir
nos materiais de divulgação o destaque “Este evento
recebeu patrocínio de empresas privadas, em conformidade com a Lei no 11.265, de 3 de janeiro de 2006”.
Art. 9o São proibidas as doações ou vendas a preços
reduzidos dos produtos abrangidos por esta Lei às maternidades e instituições que prestem assistência a crianças.
§ 1o A proibição de que trata este artigo não se
aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em
situações de excepcional necessidade individual ou coletiva, a critério da autoridade fiscalizadora competente.
§ 2o Nos casos previstos no § 1o deste artigo
garantir-se-á que as provisões sejam contínuas no
período em que o lactente delas necessitar.
§ 3o Permitir-se-á a impressão do nome e do logotipo do doador, vedada qualquer publicidade dos produtos.
§ 4o A doação para fins de pesquisa somente
será permitida mediante a apresentação de protocolo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado, observados
os regulamentos editados pelos órgãos competentes.
§ 5o O produto objeto de doação para pesquisa
deverá conter, como identificação, no painel frontal e
com destaque, a expressão “Doação para pesquisa,
de acordo com a legislação em vigor”.
CAPÍTULO III
Da Rotulagem
Art. 10. É vedado, nas embalagens ou rótulos de
fórmula infantil para lactentes e fórmula infantil de seguimento para lactentes: (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
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I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
essa não utilize imagem de lactente, criança pequena
ou outras figuras humanizadas;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o uso
dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – utilizar frases ou expressões que indiquem
as condições de saúde para as quais o produto seja
adequado;
VII – promover os produtos da empresa fabricante
ou de outros estabelecimentos.
§ 1o Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto só
deve ser usado na alimentação de crianças menores
de 1 (um) ano de idade, com indicação expressa de
médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita
infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho”.
§ 1o Os rótulos desses produtos exibirão no painel
principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
AVISO IMPORTANTE: Este produto somente deve ser
usado na alimentação de crianças menores de 1 (um)
ano de idade com indicação expressa de médico ou
nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e
alergias e fortalece o vínculo mãe-filho. (Redação dada
pela Lei nº 11.474, de 2007)
§ 2o Os rótulos desses produtos exibirão um destaque sobre os riscos do preparo inadequado e instruções para a correta preparação do produto, inclusive
medidas de higiene a serem observadas e dosagem
para diluição, quando for o caso.
Art. 11. É vedado, nas embalagens ou rótulos de
fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância: (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
essa não utilize imagem de lactente, criança pequena
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ou outras figuras humanizadas, conforme disposto em
regulamento;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o uso
dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – utilizar marcas seqüenciais presentes nas
fórmulas infantis de seguimento para lactentes;
VII – promover os produtos da empresa fabricante
ou de outros estabelecimentos.
§ 1o Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
o seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento
materno evita infecções e alergias e é recomendado
até os 2 (dois) anos de idade ou mais”.
§ 1o Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, o
seguinte destaque: AVISO IMPORTANTE: Este produto
não deve ser usado para alimentar crianças menores
de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita
infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois)
anos de idade ou mais. (Redação dada pela Lei nº
11.474, de 2007)
§ 2o Os rótulos desses produtos exibirão um
destaque para advertir sobre os riscos do preparo
inadequado e instruções para a correta preparação do
produto, inclusive medidas de higiene a serem observadas e dosagem para a diluição, vedada a utilização
de figuras de mamadeira.
Art. 12. As embalagens ou rótulos de fórmulas
infantis para atender às necessidades dietoterápicas
específicas exibirão informações sobre as características específicas do
alimento, vedada a indicação de condições de
saúde para as quais o produto possa ser utilizado.
Parágrafo único. Aplica-se a esses produtos o
disposto no art. 8o desta Lei.
Art. 13. É vedado, nas embalagens ou rótulos de
leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal: (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do pro-
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duto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
essa não utilize imagem de lactente, criança pequena
ou outras figuras humanizadas ou induzam ao uso do
produto para essas faixas etárias;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o uso
dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos que se destinem a
lactentes.
§ 1o Os rótulos desses produtos exibirão no painel
principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
I – leite desnatado e semidesnatado, com ou
sem adição de nutrientes essenciais: “O Ministério da
Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças, a não ser por indicação expressa
de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita
infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois)
anos de idade ou mais”;
II – leite integral e similares de origem vegetal ou
misto, enriquecido ou não: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto não deve ser usado para alimentar
crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser
por indicação expressa de médico ou nutricionista. O
aleitamento materno evita infecções e alergias e deve
ser mantido até a criança completar 2 (dois) anos de
idade ou mais”;
III – leite modificado de origem animal ou vegetal: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto não
deve ser usado para alimentar crianças menores de 1
(um) ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos
de idade ou mais”.
I – leite desnatado e semidesnatado, com ou sem
adição de nutrientes essenciais: AVISO IMPORTANTE:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou
nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e
alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade
ou mais; (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007)
II – leite integral e similares de origem vegetal
ou mistos, enriquecidos ou não: AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar
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crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser
por indicação expressa de médico ou nutricionista. O
aleitamento
materno evita infecções e alergias e deve ser
mantido até a criança completar 2 (dois) anos de idade
ou mais; (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007)
III – leite modificado de origem animal ou vegetal: AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser
usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano
de idade. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade
ou mais. (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007)
§ 2o É vedada a indicação, por qualquer meio,
de leites condensados e aromatizados para a alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância.
Art. 14. As embalagens ou rótulos de alimentos
de transição e alimentos à base de cereais indicados
para lactentes e crianças de primeira infância e de
alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando
comercializados ou apresentados como apropriados
para a alimentação de lactentes e crianças de primeira
infância, não poderão: (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
I – utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lactentes ou crianças de primeira infância;
II – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
III – utilizar expressões ou denominações que
induzam à identificação do produto como apropriado
ou preferencial para a alimentação de lactente menor
de 6 (seis) meses de idade;
IV – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem ou segurança;
V – promover as fórmulas infantis, leites, produtos com base em leite e os cereais que possam ser
administrados por mamadeira.
§ 1o Constará do painel frontal dos rótulos desses produtos a idade a partir da qual eles poderão
ser utilizados.
§ 2o Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte: Este produto
não deve ser usado para crianças menores de 6 (seis)
meses de idade, a não ser por indicação expressa de
médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita
infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois)
anos de idade ou mais”.
Art. 15. Relativamente às embalagens ou rótulos
de fórmula de nutrientes para recém-nascido de alto
risco, é vedado: (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
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I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
essa não utilize imagem de lactente, criança pequena
ou outras figuras humanizadas;
II – utilizar denominações ou frases sugestivas
de que o leite materno necessite de complementos,
suplementos ou de enriquecimento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o uso
dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – promover os produtos da empresa fabricante
ou de outros estabelecimentos.
§ 1o O painel frontal dos rótulos desses produtos
exibirá o seguinte destaque: “Este produto somente
deve ser usado para suplementar a alimentação do
recém-nascido de alto risco mediante prescrição médica e para uso exclusivo em unidades hospitalares”.
§ 2o Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte: O leite materno
possui os nutrientes essenciais para o crescimento e
desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida”.
§ 3o Os rótulos desses produtos exibirão um
destaque para advertir sobre os riscos do preparo inadequado e instruções para a sua correta preparação,
inclusive medidas de higiene a serem observadas e a
dosagem para a diluição, quando for o caso.
§ 4o O produto referido no caput deste artigo é de
uso hospitalar exclusivo, vedada sua comercialização
fora do âmbito dos serviços de saúde.
Art. 16. Com referência às embalagens ou rótulos
de mamadeiras, bicos e chupetas, é vedado:
I – utilizar fotos, imagens de crianças ou ilustrações humanizadas;
II – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
III – utilizar frases, expressões ou ilustrações que
possam sugerir semelhança desses produtos com a
mama ou o mamilo;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como apropriado para o uso
infantil, conforme disposto em regulamento;
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V – utilizar informações que possam induzir o uso
dos produtos baseado em falso conceito de vantagem
ou segurança;
VI – promover o produto da empresa fabricante
ou de outros estabelecimentos.
§ 1o Os rótulos desses produtos deverão exibir no
painel principal, conforme disposto em regulamento, o
seguinte destaque: “O Ministério da Saúde adverte: A
criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou
chupeta prejudica o aleitamento materno”.
§ 2o É obrigatório o uso de embalagens e rótulos
em mamadeiras, bicos ou chupetas.
Art. 17. Os rótulos de amostras dos produtos
abrangidos por esta Lei exibirão, no painel frontal:
“Amostra grátis para avaliação profissional. Proibida
a distribuição a mães, gestantes e familiares”.
CAPÍTULO IV
Da Educação e Informação ao Público
Art. 18. Os órgãos públicos da área de saúde,
educação e pesquisa e as entidades associativas de
médicos-pediatras e nutricionistas participarão do processo de divulgação das informações sobre a alimentação dos lactentes e de crianças de primeira infância,
estendendo-se essa responsabilidade ao âmbito de
formação e capacitação de recursos humanos.
Art. 19. Todo material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de
alimentação de lactentes e de crianças de primeira
infância atenderá aos dispositivos desta Lei e incluirá
informações explícitas sobre os seguintes itens:
I – os benefícios e a superioridade da amamentação;
II – a orientação sobre a alimentação adequada
da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para
o início e a manutenção do aleitamento materno até
2 (dois) anos de idade ou mais;
III – os efeitos negativos do uso de mamadeira,
bico ou chupeta sobre o aleitamento natural, particularmente no que se refere às dificuldades para o retorno à
amamentação e aos inconvenientes inerentes ao preparo dos alimentos e à higienização desses produtos;
IV – as implicações econômicas da opção pelos
alimentos usados em substituição ao leite materno ou
humano, ademais dos prejuízos causados à saúde do
lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de
alimentos artificiais;
V – a relevância do desenvolvimento de hábitos
educativos e culturais reforçadores da utilização dos
alimentos constitutivos da dieta familiar.
§ 1o Os materiais educativos e técnico-científicos
não conterão imagens ou textos, incluídos os de pro-
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fissionais e autoridades de saúde, que recomendem
ou possam induzir o uso de chupetas, bicos ou mamadeiras ou o uso de outros alimentos substitutivos
do leite materno.
§ 2o Os materiais educativos que tratam da alimentação de lactentes não poderão ser produzidos ou
patrocinados por distribuidores, fornecedores, importadores ou fabricantes de produtos abrangidos por esta Lei.
Art. 20. As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais de saúde incluirão a
divulgação e as estratégias de cumprimento desta Lei
como parte do conteúdo programático das disciplinas
que abordem a alimentação infantil.
Art. 21. Constitui competência prioritária dos profissionais de saúde estimular e divulgar a prática do
aleitamento materno exclusivo até os 6 (seis) meses
e continuado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Art. 22. As instituições responsáveis pelo ensino
fundamental e médio promoverão a divulgação desta Lei.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 23. Compete aos órgãos públicos, sob a orientação do gestor nacional de saúde, a divulgação, aplicação, vigilância e fiscalização do cumprimento desta Lei.
Parágrafo único. Os órgãos competentes do poder público, em todas as suas esferas, trabalharão em
conjunto com as entidades da sociedade civil, com
vistas na divulgação e no cumprimento dos dispositivos desta Lei.
Art. 24. Os alimentos para lactentes atenderão
aos padrões de qualidade dispostos em regulamento.
Art. 25. As mamadeiras, bicos e chupetas não
conterão mais de 10 (dez) partes por bilhão de quaisquer N-nitrosaminas e, de todas essas substâncias em
conjunto, mais de 20 (vinte) partes por bilhão.
§ 1o O órgão competente do poder público estabelecerá, sempre que necessário, a proibição ou a
restrição de outras substâncias consideradas danosas
à saúde do público-alvo desta Lei.
§ 2o As disposições deste artigo entrarão em vigor
imediatamente após o credenciamento de laboratórios
pelo órgão competente.
Art. 26. Os fabricantes, importadores e distribuidores de alimentos terão o prazo de 12 (doze) meses,
contado a partir da publicação desta Lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao seu
fiel cumprimento.(Vide Lei nº 11.460, de 2007)
Parágrafo único. Relativamente aos fabricantes,
importadores e distribuidores de bicos, chupetas e mamadeiras, o prazo referido no caput deste artigo será
de 18 (dezoito) meses.

FEVEREIRO 2013

05960 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 27. O órgão competente do poder público, no
âmbito nacional, estabelecerá, quando oportuno e necessário, novas categorias de produtos e regulamentará
sua produção, comercialização e publicidade, com a
finalidade de fazer cumprir o objetivo estabelecido no
caput do art. 1o desta Lei.
Art. 28. As infrações aos dispositivos desta Lei
sujeitam-se às penalidades previstas na Lei no 6.437,
de 20 de agosto de 1977.
Parágrafo único. Com vistas no cumprimento
dos objetivos desta Lei, aplicam-se, no que couber,
as disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de
1990, e suas alterações, do Decreto-Lei no 986, de 21
de outubro de 1969, da Lei no 8.069, de 13 de julho
de 1990, e dos demais regulamentos editados pelos
órgãos competentes do poder público.
Art. 29. Esta Lei será regulamentada pelo Poder
Executivo.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 3 de janeiro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto – Luiz
Carlos Guedes Pinto – Saraiva Felipe – Ivan João
Guimarães Ramalho.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Direitos Humanos e Legislação Participativa,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 51, DE 2013
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de
1995, que dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na
aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoas portadoras de deficiência
física, para incluir os automóveis utilitários
no rol de veículos isentos.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.1º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 1º.............................................................
........................................................................
§ 7º Estende-se aos veículos utilitários adquiridos pelas pessoas com deficiência de que
trata o inciso IV a isenção prevista no caput
deste artigo.” (NR)
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A compreensão sobre as dificuldades enfrentadas
pelas pessoas com deficiência vem sendo ampliada.
Hoje, entende-se que deficiência não é apenas uma
condição estática e que o grau de dificuldade para
enfrentá-la depende enormemente do ambiente em
que vive a pessoa com deficiência.
Na verdade, quando lhe são oferecidas condições
que facilitem seu deslocamento, a vida torna-se infinitamente menos complicada, possibilitando a realização de
atividades como qualquer outro cidadão: por exemplo, ter
um trabalho digno e chegar ao local de trabalho a tempo
e sem sobressaltos; vivenciar momentos de lazer; estudar.
Nesse universo, vale lembrar que as cidades são
ambientes hostis em alguns aspectos. Entre eles, citam-se
a distância e a dispersão dos espaços e das atividades
neles realizadas, que privilegiam o uso do automóvel. Por
essa razão, o legislador entendeu ser justo conceder a
isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
para automóveis de passageiros de fabricação nacional,
quando adquiridos por pessoas com deficiência.
Contudo, existe hoje uma controvérsia quanto à
interpretação do texto da norma que regulamenta a matéria, o que tem prejudicado o consumidor com deficiência. De fato, a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
não menciona especificamente a isenção para compra
de veículos utilitários, atualmente muito utilizados como
automóveis de passageiros. São veículos geralmente
mais espaçosos, que oferecem, inclusive, maior flexibilidade na hora de transportar pessoas com deficiência.
Assim, com o intuito de corrigir essa lacuna na
lei, apresentamos o presente projeto, que amplia as
possibilidades de aquisição de automóveis por pessoas com deficiência, assegurando o respeito aos seus
direitos na vida em sociedade e facilitando o pleno
exercício de sua cidadania.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Vigência
Conversão da MPv nº 856, de 1995
(Vide Lei nº 11.941, de 2009)
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição
de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física e
aos destinados ao transporte escolar, e dá
outras providências.
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Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, na aquisição
de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física, e
dá outras providências.(Redação dada pela
Lei nº 10.754, de 31.10.2003)
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 856, de 1995, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de
fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de
fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta
(SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem
renovável, quando adquiridos por: (Redação dada pela
Lei nº 10.182, de 12.2.2001) *Não há restrição quanto
ao tipo de combustível, para aquisição de veículos por
deficientes físicos.
( vide § 2º da Lei nº 10.182, de 12.2.01)
Parágrafo único. A exigência para aquisição de
automóvel de quatro portas e de até 127 HP de potência bruta (SAE) não se aplica aos deficientes físicos de
que trata o inciso IV do caput deste artigo. (Parágrafo
único Incluído pela Lei nº 10.182 de 12.2.2001)
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de
fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no
mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou
sistema reversível de combustão, quando adquiridos
por: (Redação dada pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
(Vide art 5º da Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
I – motoristas profissionais que, na data da publicação desta lei exerçam comprovadamente em veículo
de sua propriedade atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder concedente
e que destinem o automóvel à utilização na categoria
de aluguel (táxi);
I – motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade atividade
de condutor autônomo de passageiros, na condição
de titular de autorização, permissão ou concessão do
Poder Público e que destinam o automóvel à utilização
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na categoria de aluguel (táxi); (Redação dada pela Lei
nº 9.317, de 5.12.1996)
II – motoristas profissionais autônomos titulares
de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros
(táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo
do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à
utilização na categoria de aluguel (táxi);
III – cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público de
passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que
tais veículos se destinem à utilização nessa atividade;
IV – pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam dirigir automóveis comuns.
IV – pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(Redação dada pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.690, de
16.6.2003 e vetado)
§ 1o Para a concessão do benefício previsto no
art. 1o é considerada também pessoa portadora de
deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de
funções. (Incluído pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no
o
art. 1 é considerada pessoa portadora de deficiência
visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou
menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho,
após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°,
ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Incluído pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 3o Na hipótese do inciso IV, os automóveis de
passageiros a que se refere o caput serão adquiridos
diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores.
(Incluído pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 4o A Secretaria Especial dos Diretos Humanos
da Presidência da República, nos termos da legislação em vigor e o Ministério da Saúde definirão em
ato conjunto os conceitos de pessoas portadoras de
deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e
estabelecerão as normas e requisitos para emissão
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dos laudos de avaliação delas. (Incluído pela Lei nº
10.690, de 16.6.2003)
§ 5o Os curadores respondem solidariamente
quanto ao imposto que deixar de ser pago, em razão
da isenção de que trata este artigo. (Incluído pela Lei
nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 6o A exigência para aquisição de automóveis
equipados com motor de cilindrada não superior a dois
mil centímetros cúbicos e movidos a combustível de
origem renovável ou sistema reversível de combustão
aplica-se, inclusive aos portadores de deficiência de
que trata o inciso IV do caput deste artigo. (Incluído
pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 6o A exigência para aquisição de automóveis
equipados com motor de cilindrada não superior a dois
mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas,
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão não se aplica aos portadores de deficiência
de que trata o inciso IV do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.754, de 31.10.2003)
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 52, DE 2012
Dispõe sobre a gestão, a organização e o
controle social das Agências Reguladoras, acresce e altera dispositivos das Leis
no 9.472, de 16 de julho de 1997, no 9.478,
de 6 de agosto de 1997, no 9.782, de 26
de janeiro de 1999, no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, no 9.984, de 17 de julho de
2000, no 9.986, de 18 de julho de 2000, e no
10.233, de 5 de junho de 2001, nº 9.433 de
8 de janeiro de 1997, da Medida Provisória
no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Esta Lei dispõe sobre as regras aplicáveis
às Agências Reguladoras, relativamente à sua gestão,
à organização e aos mecanismos de controle social,
acresce e altera dispositivos das Leis n. 9.472,de 16
de julho de 1997, n. 9.478, de 6 de agosto de 1997,
n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, n. 9.961, de 28 de
janeiro de 2000, n. 9.984, de 17 de julho de 2000, n.
9.986, de 18 de julho de 2000, e n. 10.233, de 5 de
junho de 2001, e da Medida Provisória no 2.228-1, de
6 de setembro de 2001.
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Art. 2º – Consideram-se Agências Reguladoras,
para os fins desta Lei, bem como para os fins da Lei
no 9.986, de 2000:
I – a Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL;
II – a Agência Nacional do Petróleo – ANP;
III – a Agência Nacional de Telecomunicações
– ANATEL;
IV – a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA;
V – a Agência Nacional de Saúde Suplementar
– ANS;
VI – a Agência Nacional de Águas – ANA;
VII – a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ;
VIII – a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
IX – a Agência Nacional do Cinema – ANCINE.
X – a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; e
XI – a Agência Nacional de Mineração – ANM
CAPÍTULO I
Do Processo Decisório das Agências Reguladoras
Art. 3º – O processo de decisão das Agências
Reguladoras, atinente à regulação setorial, terá caráter colegiado.
§1º – As Diretorias Colegiadas ou Conselhos
Diretores das Agências Reguladoras deliberarão por
maioria absoluta dos votos de seus membros, dentre
eles o Diretor-Presidente, Diretor-Geral ou Presidente
que, na sua ausência, deverá ser representado por seu
substituto, definido em regimento interno.
§2º. Do colegiado de cada agência reguladora
terão assento, com direito a voz, mas sem direito a
voto, com mandato de 2 (dois) anos, sem direito à
recondução:
I – um membro do Ministério Público Federal, designado pelo Procurador-Geral da República;
II – um representante da Ordem dos Advogados
do Brasil, designado pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil;
III – um representante dos Procons, designado
em conjunto pelos dirigentes de cada Procon; e
IV – um representante das entidades privadas de
defesa e proteção ao consumidor, designado pelo IDEC.
§3º Dos atos praticados no âmbito da Agência
Reguladora, caberá recurso à Diretoria Colegiada ou
Conselho Diretor, desde que interposto por parte interessada ou por, pelo menos, dois membros da Diretoria
no prazo de 5 (cinco) dias corridos.
§4º É facultado à Agência Reguladora adotar processo de decisão monocrática, em cada uma de suas
diretorias, assegurado à Diretoria Colegiada ou Con-
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selho Diretor o direito de reexame das decisões monocráticas no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 2º.
Art. 4º Serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão, as minutas e propostas
de concessões as propostas de alterações de normas
legais, atos normativos e decisões da Diretoria Colegiada e Conselhos Diretores de interesse geral dos
agentes econômicos, de consumidores ou usuários
dos serviços prestados.
§ 1º – O período de consulta pública iniciar-se-á sete dias após a publicação de despacho motivado
no Diário Oficial da União e terá a duração mínima de
trinta dias.
§ 2º As Agências Reguladoras deverão disponibilizar, em local especificado e de destaque em seu sítio
na Rede Mundial de Computadores – Internet, em até
sete dias antes de seu início, os estudos, dados e materiais técnico que foram utilizados como embasamento para as propostas colocadas em consulta pública.
§ 3º As Agências Reguladoras deverão estabelecer nos regimentos próprios os critérios a serem
observados nas consultas públicas.
§ 4º É assegurado às associações constituídas
há pelo menos três anos, nos termos da lei civil, e que
incluam, entre suas finalidades, a proteção ao consumidor, à ordem econômica ou à livre concorrência, o
direito de indicar à Agência Reguladora até três representantes com notória especialização na matéria objeto
da consulta pública, para acompanhar o processo e
dar assessoramento qualificado às entidades e seus
associados, cabendo à Agência Reguladora arcar com
as despesas decorrentes, observadas as disponibilidades orçamentárias, os critérios, limites e requisitos
fixados em regulamento e o disposto nos arts. 25, inciso II, e 26 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 5º O acompanhamento previsto no § 4º será
proporcionado ao representante nas fases do processo entre a publicação de sua abertura até elaboração
de relatório final a ser submetido à decisão da Diretoria Colegiada ou Conselho Diretor, tendo acesso
as informações nos termos da Lei n. 8.159, de 8 de
janeiro de 1991.
Art. 5º As Agências Reguladoras, por decisão
colegiada, poderão realizar audiência pública para
formação de juízo e tomada de decisão sobre matéria
considerada relevante.
§ 1º A abertura do período de audiências públicas será precedida de despacho motivado publicado
no Diário Oficial da União e outros meios de comunicação, em até quinze dias antes de sua realização.
§ 2º As Agências Reguladoras deverão disponibilizar, em local especificado e de destaque em seu sítio
na Internet, em até quinze dias, antes de seu início, os
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estudos, dados e materiais técnico que foram utilizados
como embasamento para as propostas colocadas em
audiência pública.
§ 3º As Agências Reguladoras deverão estabelecer nos regimentos internos os critérios a serem
observados nas audiências públicas.
Art. 6º As Agências Reguladoras poderão estabelecer outros meios de participação de interessados
em suas decisões, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.
Art. 7º Os resultados da consulta e audiência
pública e de outros meios de participação dos interessados nas decisões a que se referem os arts. 4º e 5º
deverão ser disponibilizados em local especificado e de
destaque no sítio da Agência Reguladora na Internet,
com a indicação do procedimento adotado, sendo que
a participação na consulta pública confere o direito de
obter da Agência Reguladora resposta fundamentada,
que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.
CAPÍTULO II
Da Prestação de Contas e do Controle Social
Seção I
Da Obrigação de Apresentar
Relatório Anual de Atividades
Art. 8º As Agências Reguladoras deverão elaborar relatório anual circunstanciado de suas atividades e
publicizar, nele destacando o cumprimento da política
do setor definida pelos Poderes Legislativo e Executivo.
Parágrafo único. O relatório anual de atividades
deverá ser encaminhado pela Agência Reguladora, por
escrito, no prazo máximo e intransponível de noventa
dias após o encerramento do exercício, ao titular do
Ministério a que estiver vinculada, ao Senado Federal
e à Câmara dos Deputados e deverão ser disponibilizado local especificado e de destaque no sítio da
Agência Reguladora na Internet, como em sua sede
e suas unidades descentralizadas.
Art. 9º As Agências Reguladoras deverão formular
e publicar na rede mundial de computadores e no jornal
de maior circulação no país, em periodicidade anual,
no mês de setembro de cada ano, relação contendo
as cem (100) empresas do setor regulado que mais
acumulam reclamações de usuários registradas nos
serviços de atendimento aos usuários disponibilizado
pela Agência Reguladora.
Art. 10. As Agências Reguladoras deverão destinar parte de seu orçamento anual, não inferior a 5%
(cinco por cento), a despesas com publicidade na mídia escrita, eletrônica, por radiodifusão de sons e radiodifusão de sons e imagens, acerca dos direitos dos
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usuários perante a agência reguladora e as empresas
que compõem o setor regulado.
Seção II
Do Contrato de Gestão e de Desempenho
Art. 11. A Agência Reguladora deverá firmar contrato de gestão e de desempenho com o Ministério a
que estiver vinculada, nos termos do § 8º do art. 37 da
Constituição, negociado e celebrado entre a Diretoria
Colegiada ou Conselho Diretor e o titular do respectivo Ministério.
§ 1º O contrato de gestão e de desempenho será
firmado no prazo máximo de cento e vinte dias após a
nomeação do Diretor-Geral, Diretor-Presidente ou Presidente, ouvidos previamente os Ministros de Estado
da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º O contrato de gestão e de desempenho deverá ser submetido à apreciação, para fins de aprovação,
do conselho de política setorial da respectiva área de
atuação da Agência Reguladora ou a uma das Câmaras
do Conselho de Governo, na forma do regulamento.
§ 3º O contrato de gestão e de desempenho
será o instrumento de acompanhamento da atuação
administrativa da Agência Reguladora e da avaliação
do seu desempenho e deverá ser juntado à prestação
de contas da Agência Reguladora e do Ministério a
que estiver vinculada, nos termos do art. 9º da Lei no
8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua inexistência
considerada falta de natureza formal.
§ 4º São objetivos do contrato de gestão e de
desempenho:
I – aperfeiçoar o acompanhamento da gestão,
promovendo maior transparência e controle social;
II – aperfeiçoar as relações de cooperação da
Agência Reguladora com o Poder Público, em particular
no cumprimento das políticas públicas definidas em lei.
§ 5º O contrato de gestão e de desempenho,
bem como seus aditamentos, deverão ser publicados
na imprensa oficial e disponibilizados em seus sítios
na Internet, pela Agência Reguladora, no prazo máximo de vinte dias, contados a partir de sua assinatura,
condição indispensável para sua eficácia, sem prejuízo de sua ampla e permanente divulgação por meio
eletrônico pelas respectivas Agências Reguladoras,
devendo uma cópia do instrumento ser encaminhada
para registro no Tribunal de Contas da União, onde
servirá de peça de referência em auditoria operacional.
Art. 12. O contrato de gestão e de desempenho
deve especificar:
I – as metas de desempenho administrativo e
de fiscalização a serem atingidas, prazos de consecução e respectivos indicadores e os mecanismos de
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avaliação que permitam quantificar, de forma objetiva,
o seu alcance;
II – a estimativa dos recursos orçamentários e
cronograma de desembolso dos recursos financeiros
necessários ao alcance das metas pactuadas;
III – as obrigações e responsabilidades das partes em relação às metas definidas;
IV – a sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios, parâmetros e prazos definidos;
V – as medidas a serem adotadas em caso de
descumprimento injustificado das metas e obrigações
pactuadas;
VI – o período de vigência; e
VII – as condições para revisão e renovação.
Art. 13. O contrato de gestão e de desempenho
terá duração mínima de um ano, será avaliado periodicamente e, se necessário, revisado por ocasião da
renovação parcial da diretoria da Agência, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros.
Art. 14. Regulamento disporá sobre os instrumentos de acompanhamento e avaliação do contrato de
gestão e de desempenho, bem como sobre os procedimentos a serem observados para a sua assinatura e
a emissão periódica de relatórios de acompanhamento
e avaliação de desempenho da Agência Reguladora.
Parágrafo único. A Agência Reguladora apresentará, semestralmente, sem prejuízo do relatório anual
de atividades de que trata o art. 8o, relatórios de gestão e desempenho, que deverão ser publicados na
imprensa oficial, sem prejuízo de sua ampla e permanente divulgação por meio eletrônico pelas respectivas
Agências Reguladoras, devendo ser enviados ao órgão
supervisor, ao Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão e ao Tribunal de Contas da União.
Seção III
Da Ouvidoria
Art. 15. Haverá, em cada Agência Reguladora, um
Ouvidor, que atuará junto à Diretoria Colegiada ou Conselho Diretor sem subordinação hierárquica e exercerá
as suas atribuições sem acúmulo com outras funções.
Art. 16. O Ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de dois anos, admitida
uma recondução.
§ 1º São atribuições do Ouvidor zelar pela qualidade dos serviços prestados pela Agência Reguladora e acompanhar o processo interno de apuração das
denúncias e reclamações dos usuários, seja contra a
atuação dela ou contra a atuação dos entes regulados.
§ 2º O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e
contará com o apoio administrativo de que necessitar,
competindo-lhe produzir, semestralmente e quando julgar oportuno, apreciações sobre a atuação da Agência
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Reguladora, encaminhando-as ao Conselho Diretor,
ao Conselho Consultivo, quando houver, ao titular do
Ministério a que estiver vinculada, aos Ministros de
Estado da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e
Gestão e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, bem assim às Comissões de Fiscalização e
Controle da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e fazendo publicálas para conhecimento geral.
CAPÍTULO III
Da Interação Entre as Agências Reguladoras
e os Órgãos de Defesa da Concorrência
Art. 17. Com vistas à promoção da concorrência
e à eficácia na implementação da legislação de defesa
da concorrência nos mercados regulados, os órgãos
de defesa da concorrência e as Agências Reguladoras
devem atuar em estreita cooperação, privilegiando a
troca de experiências.
Art. 18. No exercício de suas atribuições, incumbe às Agências Reguladoras monitorar e acompanhar
as práticas de mercado dos agentes dos setores regulados, de forma a auxiliar os órgãos de defesa da
concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa da concorrência, nos termos da Lei
no 12.529, de 2011.
§ 1º Os órgãos de defesa da concorrência são
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa
da concorrência, incumbindo-lhes, conforme o disposto
na Lei no 12.529, de 2011, a análise de atos de concentração e a instauração e instrução de averiguações
preliminares e processos administrativos para apuração
de infrações contra a ordem econômica, cabendo ao
CADE, como órgão judicante, emitir decisão final sobre
os atos de concentração e condutas anticoncorrenciais.
§ 2º Na análise e instrução de processos administrativos de atos de concentração econômica e de
apuração de infrações à ordem econômica, os órgãos
de defesa da concorrência poderão solicitar às Agências Reguladoras pareceres técnicos relacionados aos
seus setores de atuação, os quais serão utilizados como
subsídio à instrução e análise dos referidos processos.
§ 3º As Agências Reguladoras solicitarão parecer
do órgão de defesa da concorrência do Ministério da
Fazenda sobre minutas de normas e regulamentos,
previamente à sua disponibilização para consulta pública, para que possa se manifestar, no prazo de até
trinta dias, sobre os eventuais impactos nas condições
de concorrência dos setores regulados.
§ 4º O órgão de defesa da concorrência do Ministério da Fazenda deverá publicar no Diário Oficial
da União, em até dez dias úteis após a disponibilização da norma ou regulamento para consulta pública,
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todos os pareceres emitidos em cumprimento ao § 3o
deste artigo.
Art. 19. As Agências Reguladoras, quando, no
exercício das suas atribuições, tomarem conhecimento
de fato que possa configurar infração à ordem econômica, deverão comunicá-lo aos órgãos de defesa da
concorrência para que esses adotem as providências
cabíveis.
Parágrafo único. Será instaurado processo administrativo pelo órgão responsável pela instrução no
âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência se a análise preliminar da Agência Reguladora ou
daquela própria Secretaria levantar indícios suficientes
de prática anticoncorrencial.
Art. 20. Sem prejuízo das suas demais competências legais, inclusive no que concerne ao cumprimento
das suas decisões, o CADE notificará às Agências Reguladoras do teor da decisão sobre condutas cometidas por empresas ou pessoas físicas no exercício das
atividades reguladas, bem como das decisões relativas
aos atos de concentração por ele julgados, no prazo
máximo de quarenta e oito horas após a publicação
do respectivo acórdão, para que sejam adotadas as
providências legais.
CAPÍTULO IV
Da Interação Operacional Entre as Agências Reguladoras e os Órgãos de Regulação Estaduais,
do Distrito Federal e Municipais
Art. 21. As Agências Reguladoras de que trata esta
Lei promoverão a articulação de suas atividades com
as das agências reguladoras ou órgãos de regulação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas
respectivas áreas de competência, promovendo, sempre que possível e a seu critério, a descentralização
de suas atividades, mediante convênio de cooperação,
exceto quanto a atividades do Sistema Único de Saúde, que observarão o disposto em legislação própria.
§ 1º A cooperação de que trata o caput será instituída desde que as Agências Reguladoras ou órgãos
de regulação da unidade federativa interessada possua
serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para execução
das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regulamento da Agência Reguladora.
§ 2º A execução pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios das atividades delegadas será permanentemente acompanhada e avaliada pela Agência
Reguladora, nos termos do respectivo convênio.
§ 3º Na execução das atividades de regulação,
controle e fiscalização objeto de delegação, o órgão
regulador estadual, do Distrito Federal ou municipal
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que receber a delegação observará as pertinentes
normas legais e regulamentares federais.
§ 4º Os atos de caráter normativo editados pelo
órgão regulador estadual ou municipal que receber a
delegação deverão se harmonizar com as normas expedidas pela Agência Reguladora.
§ 5º É vedado ao órgão regulador estadual, do
Distrito Federal ou municipal conveniado exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação
não prevista previamente em contrato.
Art. 22. Em caso de descentralização da execução de atividades sob responsabilidade da Agência
Reguladora, parte da taxa de fiscalização correspondente, prevista em lei federal, arrecadada na respectiva unidade federativa, poderá ser a esta transferida
para custeio de seus serviços, na forma do respectivo
instrumento de cooperação celebrado.

IV – expedir normas quanto à prestação e
fruição dos serviços de telecomunicações no
regime público;
V – editar, mediante delegação do Poder Concedente, atos de outorga e extinção de direito
de exploração do serviço no regime público;
VI – celebrar, mediante delegação do Poder
Concedente, e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e realizando
intervenções;
........................................................................
XIX – atuar em estreita cooperação com os
órgãos de defesa da concorrência, com vistas à promoção da concorrência e à eficácia
na implementação da legislação de defesa da
concorrência no setor de telecomunicações.
.............................................................. ” (NR)

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

“Art.22.............................................................
V – aprovar editais de licitação, homologar
adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, transferência, intervenção e rescisão,
em relação às outorgas para prestação de serviço no regime público, obedecendo ao plano
aprovado pelo Poder Executivo, bem assim
propor ao Poder Concedente a sua anulação
ou decretação de caducidade.
............................................................. ” (NR)

Art. 23. A Lei no 9.472, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 7º As normas gerais de proteção à ordem
econômica são aplicáveis ao setor de telecomunicações.
....................................................................................
§ 2º Os atos de que trata o § 1o serão submetidos à aprovação dos órgãos de defesa
da concorrência.
................................................................ (NR)
“Art.18.............................................................
V – expedir normas quanto à outorga dos serviços de telecomunicações no regime público.
................................................................ (NR)
“Art. 18-A. Cabe ao Poder Executivo, na condição de Poder Concedente, editar atos de
outorga e extinção de direito de exploração do
serviço no regime público, e celebrar contratos
de concessão para a prestação do serviço no
regime público.
§ 1º Os atos previstos nos caput deste artigo:
I – deverão ser precedidos de manifestação
formal do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;
II – poderão ser delegados à ANATEL, a critério do Ministro de Estado das Comunicações.
§ 2º A edição de ato de extinção de direito de
exploração no regime público pelo Poder Concedente dependerá de manifestação favorável
do Conselho Diretor da ANATEL.” (NR)
“Art.19.............................................................

“Art. 24. O mandato dos membros do Conselho
Diretor será de quatro anos.
............................................................... ”(NR)
“Art. 83. A exploração do serviço no regime público dependerá de prévia outorga, mediante
concessão, implicando esta o direito de uso
das radiofrequências necessárias, conforme
regulamentação.
............................................................. ” (NR)
“Art. 89. A licitação será disciplinada e seus procedimentos operacionalizados pela Agência,
mediante delegação, observados os princípios
constitucionais, as disposições desta Lei, as
diretrizes estabelecidas pelo Poder Concedente
e, especialmente:
................................................................ (NR)
“Art.93. ................................................ ” (NR)
IX – os direitos, as garantias e as obrigações
dos usuários, do Poder Concedente, da Agência e da Concessionária.
............................................................... ”(NR)
“Art.97.............................................................
Parágrafo único. Previamente à aprovação
prevista no caput deste artigo, os órgãos de
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defesa da concorrência deverão se manifestar, sempre que a apreciação de tais atos for
cabível nos termos da Lei no 8.884, de 11 de
junho de 1994.” (NR)
“Art. 98. O contrato de concessão poderá ser
transferido após a aprovação do Poder Concedente, ouvida a Agência, desde que, cumulativamente:
.............................................................. ” (NR)
“Art.99.............................................................
§ 1º A prorrogação do prazo da concessão
implicará pagamento, pela concessionária,
pelo direito de exploração do serviço e pelo
direito de uso das radiofreqüências associadas, e poderá, a critério do Poder Concedente,
mediante proposta da Agência, incluir novos
condicionamentos, tendo em vista as condições vigentes à época.
........................................................................
§ 3º Em caso de comprovada necessidade de
reorganização do objeto ou da área da concessão para ajustamento ao plano geral de
outorgas ou à regulamentação vigente, poderá
o Poder Concedente, ouvida a Agência, indeferir o pedido de prorrogação.” (NR)
“Art. 114. A caducidade da concessão será decretada pelo Poder Concedente, por proposta
da Agência, nas hipóteses:
.............................................................. ” (NR)
“Art. 116. A anulação será decretada pelo Poder Concedente, por proposta da Agência, em
caso de irregularidade insanável e grave do
contrato de concessão.”(NR)
“Art. 118. Será outorgada permissão pelo Poder
Concedente, mediante proposta da Agência,
para prestação de serviço de telecomunicações
em face de situação excepcional comprometedora do funcionamento do serviço que, em
virtude de suas peculiaridades, não possa ser
atendida, de forma conveniente ou em prazo
adequado, mediante intervenção na empresa
concessionária ou mediante outorga de nova
concessão.
............................................................. ” (NR)
Art. 24. A Lei no 9.478, de 1997, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 2º.................................................... (NR)
§ 1º Para o exercício de suas atribuições, o
CNPE e o Ministério de Minas e Energia contarão com o apoio técnico dos órgãos reguladores do setor energético.
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.............................................................. ” (NR)
“Art. 2º-A. Cabe ao Poder Concedente:
I – elaborar, em consonância com a política
energética definida pelo CNPE, o plano de
outorgas a ser observado nos procedimentos
licitatórios para a concessão de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e
gás natural;
II – elaborar os editais e promover as licitações
para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo;
III – celebrar os contratos deles decorrentes.
§ 1º Os atos previstos nos incisos II e III poderão ser delegados à Agência, a critério do
Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ 2º No exercício das competências referidas
nos incisos I e II, o Poder Concedente ouvirá
previamente a ANP.
§ 3º No exercício da competência referida no
inciso I, o Poder Concedente delegará à ANP
a operacionalização dos procedimentos licitatórios, nos termos do regulamento.” (NR)
“Art. 8º A ANP terá como finalidade promover
a regulação e a fiscalização das atividades
econômicas integrantes da indústria do petróleo, cabendo-lhe:
........................................................................
IV – promover os procedimentos licitatórios
para a concessão de exploração,
desenvolvimento e produção e, mediante delegação do Poder Concedente, celebrar os
contratos delas decorrentes, nos termos do
regulamento, e fiscalizar a sua execução;
.............................................................. ” (NR)
“Art. 10. Com vistas à promoção da concorrência e à eficácia na implementação da legislação de defesa da concorrência no setor de
petróleo e gás, a ANP e os órgãos do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência atuarão
em estreita colaboração, nos termos da lei.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
caput, o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE notificará a ANP do teor
da decisão que aplicar sanção por infração
da ordem econômica cometida por empresas
ou pessoas físicas no exercício de atividades
relacionadas com o abastecimento nacional
de combustíveis, no prazo máximo de vinte e
quatro horas após a publicação do respectivo
acórdão, para que esta adote as providências
legais de sua alçada.” (NR)
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Art. 25. O parágrafo único do art. 10 da Lei no
9.782, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros, indicados e nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, da
Constituição, para cumprimento de mandato
de quatro anos, admitida uma única recondução.” (NR)
Art. 26. A Lei n. 9.961, de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 4º.............................................................
........................................................................
§ 4º Com vistas à promoção da concorrência e
à eficácia na implementação da legislação de
defesa da concorrência no setor de assistência
suplementar à saúde, a ANS e os órgãos do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência devem atuar em estreita cooperação, na
forma da lei.”(NR)
“Art. 6º.............................................................
Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros, indicados e nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, da
Constituição, para cumprimento de mandato
de quatro anos, admitida uma única recondução.” (NR)
“Art. 7º O Diretor-Presidente da ANS será nomeado pelo Presidente da República e investido na função pelo prazo de quatro anos,
admitida uma única recondução por igual período, observado o disposto no art. 5o da Lei
no 9.986, de 18 de julho de 2000.” (NR)
Art. 27. A Lei no 9.984, de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 9º.............................................................
Parágrafo único. O Diretor-Presidente da ANA
será nomeado pelo Presidente da República e
investido na função pelo prazo de quatro anos,
admitida uma única recondução por igual período, observado o disposto no art. 5o da Lei
no 9.986, de 18 de julho de 2000.” (NR)
Art. 28. A Lei no 9.986, de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 5º.............................................................
§ 1º O Presidente, o Diretor-Geral ou o Diretor Presidente terá mandato de quatro anos e
somente poderá perder o mandato em caso
de renúncia, de condenação judicial transita-
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da em julgado ou de processo administrativo
disciplinar.
§ 2º O regulamento de cada Agência disciplinará a substituição do Presidente, do Diretor-Geral ou do Diretor Presidente em seus impedimentos ou afastamentos regulamentares ou,
ainda, no período de vacância que anteceder
a nomeação de novo Presidente, Diretor-Geral
ou Diretor Presidente.
§ 3º O mandato do Presidente, do Diretor-Geral ou do Diretor-Presidente encerrar-se-á
entre os dias 1o de janeiro e 30 de junho do
segundo ano de mandato do Presidente da
República.” (NR)
§ 4º O ex-Presidente, o ex-Diretor-Geral ou o
ex-Diretor-Presidente fica impedido para o exercício
de atividades ou de prestar qualquer serviço no setor
regulado pela respectiva Agência Reguladora por um
período de quatro meses, contados da exoneração ou
do término de seu mandato.
“Art. 6º O mandato dos Conselheiros e dos
Diretores das Agências Reguladoras será de
quatro anos, admitida uma única recondução.
...............................................................” (NR)
“Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requisitar servidores e empregados de órgãos e
entidades integrantes da administração pública.
........................................................................
§ 4º Observar-se-á, relativamente ao ressarcimento ao órgão ou à entidade de origem do
servidor ou do empregado requisitado das
despesas com sua remuneração e obrigações patronais, o disposto nos §§ 5o e 6o do
art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.” (NR)
“Art.17.............................................................
........................................................................
II – 65% (sessenta e cinco) por cento da remuneração do cargo exercido na Agência Reguladora, para os cargos comissionados de Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria
e de Assistência.” (NR)
Art. 29. A Lei no 10.233, de 2001, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 15-A. O Ministro de Estado dos Transportes orientará o cumprimento das diretrizes de
descentralização e deliberará sobre os segmentos da infra-estrutura e das estruturas
operacionais do Sistema Federal de Viação,
sob a jurisdição do Ministério dos Transportes,
a serem administrados:
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I – diretamente por entidades públicas federais;
II – por delegação aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios;
III – mediante outorga de autorização, concessão ou permissão.” (NR)
“Art. 16-A. O Ministro de Estado dos Transportes estabelecerá diretrizes nos termos e nos
limites da legislação vigente, sobre a política
tarifária a ser exercida nas outorgas de prestação de serviços e de exploração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, sob
a jurisdição do Ministério dos Transportes.
Parágrafo único. As diretrizes a que se refere
o caput conterão, necessariamente, definições sobre:
I – critérios uniformes para a cobrança de pedágio ao longo das rodovias federais;
II – critérios para reajustamento e revisão de
tarifas de prestação de serviços de transporte.” (NR)
“Art. 17-A. Cabe ao Poder Concedente:
I – elaborar os planos de outorgas, instruídos
por estudos específicos de viabilidade técnica
e econômica, para exploração da infra-estrutura e a prestação de serviços de transporte;
II – promover as licitações destinadas à contratação de concessionários ou permissionárias
de serviços de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário;
III – editar atos de outorga de concessão e
permissão e celebrar os contratos respectivos,
bem como tomar as demais medidas administrativas necessárias a tais atos;
IV – promover estudos sobre a logística do
transporte intermodal, ao longo de eixos ou
fluxos de produção.
§ 1º No exercício das competências referidas
nos incisos I, II e III, o Poder Concedente ouvirá previamente a ANTT ou ANTAQ, conforme o caso.
§ 2º No exercício da competência referida no
inciso II deste artigo, o Poder Concedente delegará à ANTT ou à ANTAQ, conforme o caso,
a operacionalização dos procedimentos licitatórios, nos termos do regulamento.
3º A celebração de contratos e a expedição
de permissões de que trata o inciso III deste
artigo poderá ser delegada à ANTT ou à ANTAQ, conforme o caso.” (NR)
“Art. 19-A. Cabe ao Ministério dos Transportes, como atribuição específica pertinente ao
transporte aquaviário, indicar o presidente
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do Conselho de Autoridade Portuária, como
referido na alínea “a” do inciso I do art. 31 da
Lei no 8.630 de 25 de fevereiro de 1993.” (NR)
“Art.22. ...........................................................
§ 1º A ANTT articular-se-á com o Ministério
dos Transportes e as demais Agências, para
resolução das interfaces do transporte terrestre
com os outros meios de transporte, visando à
movimentação intermodal mais econômica e
segura de pessoas e bens.
............................................................. ” (NR)
“Art.23. ...........................................................
§ 1º A ANTAQ articular-se-á com o Ministério
dos Transportes e as demais Agências, para
resolução das interfaces do transporte aquaviário com as outras modalidades de transporte,
visando à movimentação intermodal mais econômica e segura de pessoas e bens.
............................................................. ” (NR)
“Art.24.............................................................
........................................................................
IV – elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à exploração de vias e terminais, em
consonância com as políticas estabelecidas
pelo Ministério dos Transportes, garantindo
isonomia no seu acesso e uso, bem como à
prestação de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a
competição;
V – editar, mediante delegação do Poder Concedente, conforme definido no art. 2o da Lei
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, atos de
extinção de direito de exploração de infra-estrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre e gerir os respectivos contratos
e demais instrumentos administrativos;
........................................................................
VII – proceder à revisão e ao reajuste de tarifas
dos serviços prestados, segundo as disposições contratuais, após comunicação prévia,
com antecedência mínima de quinze dias úteis,
aos Ministérios dos Transportes e da Fazenda;
........................................................................
XVIII – manter, em cada rodoviária, juizado
arbitral com três membros designados, com
competência para mediar e conciliar conflitos
contratuais entre empresas reguladas e usuários de serviços de transporte rodoviário.” (NR)
“Art.25. ...........................................................
I – mediante delegação do Poder Concedente,
publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão para pres-

FEVEREIRO 2013

05970 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tação de serviços de transporte ferroviário,
permitindo-se sua vinculação com contratos
de arrendamento de ativos operacionais;
........................................................................
III – mediante delegação do Poder Concedente,
publicar editais, julgar as licitações e celebrar
contratos de concessão para construção e
exploração de novas ferrovias, com cláusulas
de reversão à União dos ativos operacionais
edificados e instalados;
.............................................................. ” (NR)
“Art.26. ...........................................................
I – mediante delegação do Poder Concedente,
publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de permissão para prestação
de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
........................................................................
VI – mediante delegação do Poder Concedente,
publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão de rodovias
federais a serem exploradas e administradas
por terceiros;
............................................................. ” (NR)
“Art.27. ...........................................................
IV – elaborar e editar normas e regulamentos
relativos à prestação de serviços de transporte
e à exploração da infra-estrutura aquaviária e
portuária, em consonância com as políticas
estabelecidas pelo Ministério dos Transportes,
garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando os direitos dos usuários e fomentando a competição entre os operadores;
V – celebrar, mediante delegação do Poder
Concedente, atos de outorga de permissão
e autorização de prestação de serviços de
transporte pelas empresas de navegação fluvial, lacustre, de travessia, de apoio marítimo,
de apoio portuário, de cabotagem e de longo
curso, observado o disposto nos arts. 13 e 14,
gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;
........................................................................
VII – aprovar as propostas de revisão e de reajuste de tarifas encaminhadas pelas Administrações Portuárias, após comunicação prévia,
com antecedência mínima de quinze dias úteis,
aos Ministério dos Transportes e da Fazenda;
........................................................................
XV – promover os procedimentos licitatórios,
julgar as licitações e, mediante delegação do
Poder Concedente, celebrar os contratos de
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concessão para a exploração dos portos organizados, em obediência ao disposto na Lei
no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
........................................................................
XXV – celebrar, mediante delegação do Poder
Concedente, atos de outorga de concessão
para a exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, gerindo e fiscalizando os
respectivos contratos e demais instrumentos
administrativos.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 28. O Ministério dos Transportes, a ANTT
e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de
atuação, adotarão as normas e os procedimentos estabelecidos nesta Lei para as diferentes
formas de outorga previstas nos arts. 13 e 14,
visando a que:
............................................................. ” (NR)
“Art. 29. Somente poderão obter autorização,
concessão ou permissão para prestação de
serviços e para exploração das infra-estruturas
de transporte doméstico pelos meios aquaviário e terrestre as empresas ou entidades
constituídas sob as leis brasileiras, com sede
e administração no
País, e que atendam aos requisitos técnicos,
econômicos e jurídicos estabelecidos pelo
Ministério dos Transportes ou pela respectiva
Agência, no estrito âmbito de suas competências.” (NR)
“Art.30. ...........................................................
§ 1º A transferência da titularidade da outorga
só poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização do Ministério dos Transportes,
mediante proposta da respectiva Agência de
Regulação, observado o disposto na alínea “b”
do inciso II do art. 20.
...............................................................” (NR)
“Art. 31. Com vistas à promoção da concorrência e à eficácia na implementação da legislação de defesa da concorrência nos setores
regulados, a ANTAQ, a ANTT e os órgãos de
defesa da concorrência devem atuar em estreita cooperação, na forma da lei.” (NR)
“Art. 33. Os atos de outorga de autorização,
concessão ou permissão a serem editados e
celebrados pelo Ministério dos Transportes,
pela ANTT ou pela ANTAQ, cada qual no estrito âmbito de sua competência, obedecerão ao
disposto na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, nas subseções II, III, IV e V desta Seção
e nas regulamentações complementares.” (NR)
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“Art. 34-A. As concessões a serem outorgadas
pelo Ministério dos Transportes, ou, mediante
delegação, pela ANTT ou pela ANTAQ para a
exploração de infra-estrutura, precedidas ou
não de obra pública, ou para prestação de
serviços de transporte ferroviário associado
à exploração de infra-estrutura, terão caráter
de exclusividade quanto a seu objeto e serão
precedidas de licitação disciplinada pela legislação vigente.” (NR)
“Art. 38. As permissões a serem outorgadas
pelo Ministério dos Transportes aplicar-se-ão
à prestação regular de serviços de transporte
de passageiros que independam da exploração da infra-estrutura utilizada e não tenham
caráter de exclusividade ao longo das rotas
percorridas, devendo também ser precedidas
de licitação regida pela legislação vigente.” (NR)
“Art. 39............................................................
........................................................................
VIII – procedimentos padronizados e demonstrações contábeis específicas, para acompanhamento e fiscalização das atividades permitidas e para auditoria do contrato;
............................................................. ” (NR)
“Art. 41. Em função da evolução da demanda,
o Ministério dos Transportes poderá autorizar
a utilização de equipamentos de maior capacidade e novas freqüências e horários, nos
termos da permissão outorgada, conforme
estabelece o inciso III do § 2o do art. 38.” (NR)
“Art.53.............................................................
§ 2º O Diretor-Geral será nomeado pelo Presidente da República, e investido na função
pelo prazo de quatro anos, admitida uma única recondução por igual período, observado o
disposto no art. 5o da Lei no 9.986, de 18 de
julho de 2000.” (NR)“
Art.78 -A.........................................................
§ 1º Na aplicação das sanções referidas no
caput, a ANTAQ observará o disposto na Lei
no 8.630, de 1993, inclusive no que diz respeito
às atribuições da Administração Portuária e do
Conselho de Autoridade Portuária.
§ 2º A aplicação das sanção prevista no inciso
IV, quando se tratar de concessão, caberá ao
Ministério dos Transportes, mediante proposta
da ANTT ou da ANTAQ, em cada caso.”(NR)
Art. 28. O § 2o do art. 8o da Medida Provisória
no 2.228-1, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“§ 2º O Diretor-Presidente da ANCINE será
nomeado pelo Presidente da República, e in-
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vestido na função pelo prazo de quatro anos,
admitida uma única recondução por igual período, observado o disposto no art. 5o da Lei
no 9.986, de 18 de julho de 2000.” (NR)
Art. 30. O art. 8º da Lei n. 11.182, de 2005,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:
“Art. 8º.............................................................
........................................................................
§ 9º A Agência Nacional de Aviação Civil deverá manter, em cada aeroporto, juizado arbitral
com três membros designados, com competência para mediar e conciliar conflitos contratuais entre empresas reguladas e usuários de
serviços de transporte aéreo e aeroportuários.
Art. 31. No prazo de até noventa dias da publicação desta Lei, o Poder Executivo providenciará a republicação atualizada das Leis no
9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.472, de
1997, no 9.478, de 1997, no 9.782, de 1999, no
9.961, de 2000, no 9.984, de 2000, no 9.986,
de 2000, e no 10.233, de 2001, com todas as
alterações nelas introduzidas.
Art. 32. Fica criado, na Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, na Agência Nacional do Petróleo – ANP, e na Agência Nacional
de Águas – ANA, o cargo de Ouvidor.
Parágrafo único. Para o atendimento do disposto no caput, ficam criados, em cada uma
das Agências Reguladoras ali referidas, um
cargo de Gerência Executiva – CGE II, um
Cargo Comissionado de Assistência – CAS-II e
um Cargo Comissionado de Técnico – CCT-IV.
Art. 33. A apreciação pelos órgãos de defesa
da concorrência dos atos de que trata o § 1º
do art. 7o, bem como a manifestação desses
órgãos a que se refere o parágrafo único do
art. 97 da Lei no 9.472, de 1997, observará o
disposto nos art. 15 a 18 desta Lei.
Art. 34. Aplica-se aos cargos comissionados de
Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria
e de Assistência das Agências Reguladoras o
disposto no art. 17 da Lei no 9.986, de 2000.
Art. 33. Ficam mantidos os prazos de encerramento dos mandatos dos atuais Diretores,
dos Conselheiros, do Presidente, do Diretor-Geral ou do Diretor-Presidente de Agências
Reguladoras.
Art. 35. Os mandatos de Presidente, Diretor-Geral ou Diretor-Presidente de Agências Reguladoras iniciados após a vigência desta Lei
poderão ser fixados em período inferior a quatro anos, admitida uma única recondução, de
modo a propiciar a aplicação do disposto no
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art. 5o da Lei no 9.986, de 2000, com a redação dada por esta Lei.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 37. Revogam-se o § 1o do art. 4o da Lei no
9.427, de 26 de dezembro de 1996, o inciso II
do art. 19, o art. 24 e o art. 42 da Lei no 9.472,
de 16 de julho de 1997, o parágrafo único do
art. 10 da Lei no 9.782, de 26 de janeiro de
1999, o parágrafo único do art. 6o da Lei no
9.961, de 28 de janeiro de 2000, e o inciso II
do parágrafo único do art. 24, os incisos I e III
do art. 25, os incisos I e VI e os §§ 2o, 3o e 4o
do art. 26, e o inciso XV e § 3o do art. 27 da
Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001.
Justificação
As agências reguladoras constituem um novo
tipo de ente estatal criado no Brasil em meados da
década de 1990. A presença das agências tornou-se
indispensável para a concessão, a agentes privados,
do direito de atuar na prestação de serviços públicos,
tais como energia elétrica, telefonia, transportes em
suas diversas modalidades etc.
Passados cerca de quinze anos, as regras de
funcionamento das agências reguladoras, entidades
típicas de Estado, precisam ser aperfeiçoadas, tanto
para preservar sua autonomia e independência, imprescindíveis ao seu bom funcionamento, quanto para
suprir lacunas e corrigir problemas evidenciados ao
longo dessa primeira década de experiência.
Se a atividade reguladora das agências é inerente à execução das políticas públicas a elas confiadas,
nada mais adequado que elas, como órgãos de Estado, não se tornem inoperantes por desídia de seus
diretores em dar plena e boa execução aos mandatos
que lhe foram conferidos.
A fim de extirpar danos advindos de eventual
desídia ou inoperância, estatui o Projeto, que busca
efetivar novo marco legal no setor, isto é, uma nova
lei geral das agências reguladoras, diversas soluções
inovadoras, a seguir enumeradas.
Primeiro, devem os colegiados decisórios ser
compostos, adicionalmente e sem direito a voto, por
representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor, com mandato de dois anos,
sem direito à recondução. Tal solução já é adotada
desde 1994 pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, o CADE, em relação ao Ministério Público Federal, cujo representante tem assento e emite
pareceres nas decisões do referido Conselho, com
inegável ganho para a eficiência do CADE e para o
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interesse público. Além de abarcar o modelo do CADE
e torná-lo uma regra para todas as Agências, em benefício da isonomia institucional, o presente Projeto
alarga a solução e determina a inclusão de membro
do Conselho Federal da OAB e de membro do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o que garante
maior amplitude ao debate e à função reguladora da
Agência. E, para além de participar dos colegiados,
poderão tais membros, isoladamente, seja de ofício
ou a requerimento de qualquer diretor de agência reguladora, emitir parecer nos processos administrativos que regulem direitos coletivos dos cidadãos e nos
processos administrativos para imposição de sanções
administrativa por infrações. O mecanismo imposto por
este Projeto confere maior transparência na tomada
de decisão pelas agências reguladoras. Trata-se, em
última análise, de importante instrumento de efetivação
do desempenho das agências.
Segundo, regula-se o sistema de consulta pública.
Serão objeto de consulta pública, previamente à tomada
de decisão, as minutas e propostas de concessões as
propostas de alterações de normas legais, atos normativos e decisões da Diretoria Colegiada e Conselhos
Diretores de interesse geral dos agentes econômicos,
de consumidores ou usuários dos serviços prestados.
Terceiro, normatiza-se a prestação de contas e o
controle social das agências reguladoras. As agências
reguladoras deverão elaborar relatório anual circunstanciado de suas atividades e publicizar, nele destacando o cumprimento da política do setor definida pelos
Poderes Legislativo e Executivo. Deverão as agências
reguladoras, ademais, formular e publicar na rede mundial de computadores e no jornal de maior circulação
no país, em periodicidade anual, no mês de setembro
de cada ano, relação contendo as cem (100) empresas
do setor regulado que mais acumulam reclamações de
usuários registradas nos serviços de atendimento aos
usuários. E deverão as agências destinar parte de seu
orçamento anual, não inferior a 5% (cinco por cento),
a despesas com publicidade na mídia escrita, eletrônica, por radiodifusão de sons e radiodifusão de sons
e imagens, acerca dos direitos dos usuários perante
a agência reguladora e as empresas que compõem o
setor regulado.
Quarto, regula-se o contrato de gestão e desempenho da agência com o Ministério. O contrato
de gestão e de desempenho será o instrumento de
acompanhamento da atuação administrativa da Agência Reguladora e da avaliação do seu desempenho e
deverá ser juntado à prestação de contas da Agência
Reguladora e do Ministério a que estiver vinculada,
nos termos do art. 9º da Lei no 8.443, de 16 de julho
de 1992, sendo sua inexistência considerada falta de
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natureza formal. São objetivos do contrato de gestão
e de desempenho aperfeiçoar o acompanhamento da
gestão, promovendo maior transparência e controle
social, bem como aperfeiçoar as relações de cooperação da Agência Reguladora com o Poder Público,
em particular no cumprimento das políticas públicas
definidas em lei.
Quinto, regula-se a ouvidoria. Haverá, em cada
Agência Reguladora, um Ouvidor, que atuará junto à
Diretoria Colegiada ou Conselho Diretor sem subordinação hierárquica e exercerá as suas atribuições sem
acúmulo com outras funções.
Sexto, cria-se regra de interação entre as agências reguladoras e o CADE. Devem atuar em estreita
cooperação, privilegiando a troca de experiências. No
exercício de suas atribuições, incumbe às Agências
Reguladoras monitorar e acompanhar as práticas de
mercado dos agentes dos setores regulados, de forma
a auxiliar os órgãos de defesa da concorrência na observância do cumprimento da legislação de defesa da
concorrência. A interação também abrange as agências
reguladoras ou órgãos de regulação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas
de competência, promovendo, sempre que possível e
a seu critério, a descentralização de suas atividades,
mediante convênio de cooperação, exceto quanto a
atividades do Sistema Único de Saúde, que observarão o disposto em legislação própria.
Há, por fim, regras específicas nas disposições
finais e transitórias que buscam harmonizar, em cada
agência reguladora, o regime jurídico geral que deve
ser observado por todas as agências.
Por todo o exposto, peço aos meus nobres pares
seu imprescindível apoio à aprovação do Projeto de Lei
em exame, na certeza de, com essa iniciativa, contribuir
para o desenvolvimento econômico e social do País.
Sala das Sessões, – Senador Eunício Oliveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
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cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
* Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
I -os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros,
na forma da lei;
* Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
II -a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração;
* Inciso II com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
III -o prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV -durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira;
V -as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
* Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
VI -é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;
VII -o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;
* Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
VIII -a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX -a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
X -a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão
ser fixados ou alterados por lei específica, observada
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices; * Inciso X com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
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XI -a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos;
* Inciso XI com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
XII -os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII -é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;
* Inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
XIV -os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
* Inciso XIV com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
XV -o subsídio e os vencimentos dos ocupantes
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e
nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I,
* Inciso XV com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
XVI -é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários, observado em qualquer caso o disposto
no inciso XI:
* Inciso XVI, caput, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
a) a de dois cargos de professor;
* Alínea a com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
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b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
* Alínea b com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
* Alínea c com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 13/12/2001.
XVII -a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta e
indiretamente, pelo poder público;
* Inciso XVII com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
XVIII -a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
XIX -somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, definir
as áreas de sua atuação;
* Inciso XIX com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
XX -depende de autorização legislativa, em cada
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação
de qualquer delas em empresa privada;
XXI -ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
XXII -as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas
por servidores de carreiras específicas, terão recursos
prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma
da lei ou convênio.
* Inciso XXII acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
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que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:
* § 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
I -as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 04/06/1998.
II -o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado
o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
* Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 04/06/1998.
III -a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função
na administração pública.
* Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 04/06/1998.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a
informações privilegiadas.
* § 7º acrescido pela Emenda Constitucional nº
19, de 04/06/1998.
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato,
a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de
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desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:
* § 8º acrescido pela Emenda Constitucional nº
19, de 04/06/1998.
I -o prazo de duração do contrato;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 04/06/1998.
II -os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
* Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 04/06/1998.
III -a remuneração do pessoal.
* Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 04/06/1998.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, e suas
subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
* § 9º acrescido pela Emenda Constitucional nº
19, de 04/06/1998.
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos
de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42
e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
* § 10. acrescido pela Emenda Constitucional nº
20, de 15/12/1998.
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
* Artigo, caput, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
I -tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;
II -investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração;
III -investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV -em qualquer caso que exija o afastamento para
o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço
será contado para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por merecimento;
V -para efeito de benefício previdenciário, no caso
de afastamento, os valores serão determinados como
se no exercício estivesse.
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TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
Seção IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade,
bem como os Ministros de Estado e os Comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes
da mesma natureza conexos com aqueles;
* Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/1999.
II - processar e julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, o ProcuradorGeral da República e o Advogado-Geral da União
nos crimes de responsabilidade;
III -aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV -aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de
missão diplomática de caráter permanente;
V -autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI -fixar, por proposta do Presidente da República,
limites globais para o montante da dívida consolidada da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII -dispor sobre limites globais e condições para
as operações de crédito externo e interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo
Poder Público federal;
VIII -dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito
externo e interno;
IX -estabelecer limites globais e condições para o
montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
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X -suspender a execução, no todo ou em parte,
de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal;
XI -aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da
República antes do término de seu mandato;
XII -elaborar seu regimento interno;
XIII -dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e
a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias;
* Inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 04/06/1998.
XIV -eleger membros do Conselho da República,
nos termos do art. 89, VII.
XV -avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.
* Inciso XV acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos
I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente
será proferida por dois terços dos votos do Senado
Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo
das demais sanções judiciais cabíveis.
Seção V
Dos Deputados e dos Senadores
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
Artigo, caput, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 35, de 20/12/2001.
LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a Organização dos Serviços
de Telecomunicações, a Criação e Funcionamento de um Órgão Regulador e outros Aspectos Institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
LIVRO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 7º As normas gerais de proteção à ordem
econômica são aplicáveis ao setor de telecomunicações, quando não conflitarem com o disposto nesta Lei.
§ 1º Os atos envolvendo prestadora de serviço de
telecomunicações, no regime público ou privado, que
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visem a qualquer forma de concentração econômica,
inclusive mediante fusão ou incorporação de empresas,
constituição de sociedade para exercer o controle de
empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, ficam submetidos aos controles, procedimentos
e condicionamentos previstos nas normas gerais de
proteção à ordem econômica.
§ 2º Os atos de que trata o parágrafo anterior
serão submetidos à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -CADE, por meio do
órgão regulador.
§ 3º Praticará infração da ordem econômica a
prestadora de serviço de telecomunicações que, na
celebração de contratos de fornecimento de bens e
serviços, adotar práticas que possam limitar, falsear
ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência
ou a livre iniciativa.
LIVRO II
Do Órgão Regulador e das Políticas Setoriais
TÍTULO I
Da Criação do Órgão Regulador
Art. 8º Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração
Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico
especial e vinculada ao Ministério das Comunicações,
com a função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades regionais.
§ 1º A Agência terá como órgão máximo o Conselho Diretor, devendo contar, também, com um Conselho
Consultivo, uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma
Biblioteca e uma Ouvidoria, além das unidades especializadas incumbidas de diferentes funções.
§ 2º A natureza de autarquia especial conferida
à Agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia
financeira.
TÍTULO II
Das Competências
Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, observadas as
disposições desta Lei, por meio de decreto:
I -instituir ou eliminar a prestação de modalidade
de serviço no regime público, concomitantemente ou
não com sua prestação no regime privado;
II -aprovar o plano geral de outorgas de serviço
prestado no regime público;
III -aprovar o plano geral de metas para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público;
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IV -autorizar a participação de empresa brasileira
em organizações ou consórcios intergovernamentais
destinados ao provimento de meios ou à prestação de
serviços de telecomunicações.
Parágrafo único. O Poder Executivo, levando em
conta os interesses do País no contexto de suas relações com os demais países, poderá estabelecer limites
à participação estrangeira no capital de prestadora de
serviços de telecomunicações.
Art. 19. À Agência compete adotar as medidas
necessárias para o atendimento do interesse público e
para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:
I -implementar, em sua esfera de atribuições, a
política nacional de telecomunicações;
II -representar o Brasil nos organismos internacionais de telecomunicações, sob a coordenação do
Poder Executivo;
III -elaborar e propor ao Presidente da República,
por intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, a adoção das medidas a que se referem os incisos I a IV do artigo anterior, submetendo previamente
a consulta pública as relativas aos incisos I a III;
IV -expedir normas quanto à outorga, prestação
e fruição dos serviços de telecomunicações no regime público;
V -editar atos de outorga e extinção de direito de
exploração do serviço no regime público;
VI -celebrar e gerenciar contratos de concessão
e fiscalizar a prestação do serviço no regime público,
aplicando sanções e realizando intervenções;
VII -controlar, acompanhar e proceder à revisão
de tarifas dos serviços prestados no regime público,
podendo fixá-las nas condições previstas nesta Lei,
bem como homologar reajustes;
VIII -administrar o espectro de radiofreqüências
e o uso de órbitas, expedindo as respectivas normas;
IX -editar atos de outorga e extinção do direito
de uso de radiofreqüência e de órbita, fiscalizando e
aplicando sanções;
X -expedir normas sobre prestação de serviços
de telecomunicações no regime privado;
XI -expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções;
XII -expedir normas e padrões a serem cumpridos
pelas prestadoras de serviços de telecomunicações
quanto aos equipamentos que utilizarem;
XIII -expedir ou reconhecer a certificação de
produtos, observados os padrões e normas por ela
estabelecidos;

FEVEREIRO 2013

05978 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

XIV -expedir normas e padrões que assegurem a
compatibilidade, a operação integrada e a interconexão
entre as redes, abrangendo inclusive os equipamentos
terminais; XV -realizar busca e apreensão de bens no
âmbito de sua competência;
XVI -deliberar na esfera administrativa quanto
à interpretação da legislação de telecomunicações e
sobre os casos omissos;
XVII -compor administrativamente conflitos de
interesses entre prestadoras de serviço de telecomunicações;
XVIII -reprimir infrações dos direitos dos usuários;
XIX -exercer, relativamente às telecomunicações,
as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica,
ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica -CADE;
XX -propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministério das Comunicações, a declaração
de utilidade pública, para fins de desapropriação ou
instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à implantação ou manutenção de serviço
no regime público;
XXI -arrecadar e aplicar suas receitas;
XXII -resolver quanto à celebração, alteração ou
extinção de seus contratos, bem como quanto à nomeação, exoneração e demissão de servidores, realizando os procedimentos necessários, na forma em
que dispuser o regulamento;
XXIII -contratar pessoal por prazo determinado,
de acordo com o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993;
XXIV -adquirir, administrar e alienar seus bens;
XXV -decidir em último grau sobre as matérias
de sua alçada, sempre admitido recurso ao Conselho
Diretor;
XXVI -formular ao Ministério das Comunicações
proposta de orçamento;
XXVII -aprovar o seu regimento interno;
XXVIII -elaborar relatório anual de suas atividades, nele destacando o cumprimento da política do
setor definida nos termos do artigo anterior;
XXIX -enviar o relatório anual de suas atividades
ao Ministério das Comunicações e, por intermédio da
Presidência da República, ao Congresso Nacional;
XXX -rever, periodicamente, os planos enumerados nos incisos II e III do artigo anterior, submetendo-os, por intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, ao Presidente da República, para aprovação;
XXXI -promover interação com administrações de
telecomunicações dos países do Mercado Comum do
Sul -MERCOSUL, com vistas à consecução de objetivos de interesse comum.
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TÍTULO III
Dos Órgãos Superiores
CAPÍTULO I
Do Conselho Diretor
Art. 20. O Conselho Diretor será composto por
cinco conselheiros e decidirá por maioria absoluta.
Parágrafo único. Cada conselheiro votará com
independência, fundamentando seu voto.
Art. 21. As sessões do Conselho Diretor serão
registradas em atas, que ficarão arquivadas na Biblioteca, disponíveis para conhecimento geral.
§ 1º Quando a publicidade puder colocar em risco
a segurança do País, ou violar segredo protegido ou
a intimidade de alguém, os registros correspondentes
serão mantidos em sigilo.
§ 2º As sessões deliberativas do Conselho Diretor
que se destinem a resolver pendências entre agentes
econômicos e entre estes e consumidores e usuários
de bens e serviços de telecomunicações serão públicas, permitida a sua gravação por meios eletrônicos e
assegurado aos interessados o direito de delas obter
transcrições.
Art. 22. Compete ao Conselho Diretor:
I -submeter ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, as
modificações do regulamento da Agência;
II -aprovar normas próprias de licitação e contratação;
III -propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de telecomunicações;
IV -editar normas sobre matérias de competência da Agência;
V -aprovar editais de licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, transferência, intervenção e extinção, em relação às outorgas para prestação de serviço no regime público,
obedecendo ao plano aprovado pelo Poder Executivo;
VI -aprovar o plano geral de autorizações de serviço prestado no regime privado;
VII -aprovar editais de licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, transferência e extinção, em relação às autorizações para
prestação de serviço no regime privado, na forma do
regimento interno;
VIII -aprovar o plano de destinação de faixas de
radiofreqüência e de ocupação de órbitas;
IX -aprovar os planos estruturais das redes de
telecomunicações, na forma em que dispuser o regimento interno;
X -aprovar o regimento interno;
XI -resolver sobre a aquisição e a alienação de
bens;
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XII -autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. Fica vedada a realização por
terceiros da fiscalização de competência da Agência,
ressalvadas as atividades de apoio.
Art. 23. Os conselheiros serão brasileiros, de reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito
no campo de sua especialidade, devendo ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados,
após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da
alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Art. 24. O mandato dos membros do Conselho
Diretor será de cinco anos.
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº
9.986, de 18/07/2000
Parágrafo único. Em caso de vaga no curso do
mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista no artigo anterior, que o exercerá
pelo prazo remanescente.
TÍTULO IV
Da Atividade e do Controle
Art. 42. As minutas de atos normativos serão
submetidas à consulta pública, formalizada por publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e
sugestões merecer exame e permanecer à disposição
do público na Biblioteca.
Art. 43. Na invalidação de atos e contratos, será
garantida previamente a manifestação dos interessados.
LIVRO III
Da Organização dos Serviços
de Telecomunicações
TÍTULO II
Dos Serviços Prestados em Regime Público
CAPÍTULO II
Da Concessão
Seção I
Da Outorga
Art. 83. A exploração do serviço no regime público
dependerá de prévia outorga, pela Agência, mediante
concessão, implicando esta o direito de uso das radiofreqüências necessárias, conforme regulamentação.
Parágrafo único. Concessão de serviço de telecomunicações é a delegação de sua prestação,
mediante contrato, por prazo determinado, no regime
público, sujeitando-se a concessionária aos riscos empresariais, remunerando-se pela cobrança de tarifas
dos usuários ou por outras receitas alternativas e respondendo diretamente pelas suas obrigações e pelos
prejuízos que causar.
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Art. 84. As concessões não terão caráter de exclusividade, devendo obedecer ao plano geral de outorgas, com
definição quanto à divisão do País em áreas, ao número
de prestadoras para cada uma delas, seus prazos de vigência e os prazos para admissão de novas prestadoras.
§ 1º As áreas de exploração, o número de prestadoras, os prazos de vigência das concessões e os prazos para admissão de novas prestadoras serão definidos
considerando-se o ambiente de competição, observados
o princípio do maior benefício ao usuário e o interesse
social e econômico do País, de modo a propiciar a justa
remuneração da prestadora do serviço no regime público.
§ 2º A oportunidade e o prazo das outorgas serão
determinados de modo a evitar o vencimento concomitante das concessões de uma mesma área.
Art. 89. A licitação será disciplinada pela Agência,
observados os princípios constitucionais, as disposições desta Lei e, especialmente:
I -a finalidade do certame é, por meio de disputa
entre os interessados, escolher quem possa executar,
expandir e universalizar o serviço no regime público
com eficiência, segurança e as tarifas razoáveis;
II -a minuta de instrumento convocatório será
submetida a consulta pública prévia;
III -o instrumento convocatório identificará o serviço objeto do certame e as condições de sua prestação, expansão e universalização, definirá o universo
de proponentes, estabelecerá fatores e critérios para
aceitação e julgamento de propostas, regulará o procedimento, determinará a quantidade de fases e seus
objetivos, indicará as sanções aplicáveis e fixará as
cláusulas do contrato de concessão;
IV -as qualificações técnico-operacional ou profissional e econômico-financeira, bem como as garantias
da proposta e do contrato, exigidas indistintamente dos
proponentes, deverão ser compatíveis com o objeto e
proporcionais a sua natureza e dimensão;
V -o interessado deverá comprovar situação regular perante as Fazendas Públicas e a Seguridade Social;
VI -participação de consórcio, que se constituirá em empresa antes da outorga da concessão, será
sempre admitida;
VII -o julgamento atenderá aos princípios de
vinculação ao instrumento convocatório e comparação objetiva;
VIII -os fatores de julgamento poderão ser, isolada ou conjugadamente, os de menor tarifa, maior
oferta pela outorga, melhor qualidade dos serviços e
melhor atendimento da demanda, respeitado sempre
o princípio da objetividade;
IX -o empate será resolvido por sorteio;
X -as regras procedimentais assegurarão a adequada divulgação do instrumento convocatório, prazos
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compatíveis com o preparo de propostas e os direitos
ao contraditório, ao recurso e à ampla defesa.
Art. 90. Não poderá participar da licitação ou receber outorga de concessão a empresa proibida de licitar
ou contratar com o Poder Público ou que tenha sido
declarada inidônea, bem como aquela que tenha sido
punida nos dois anos anteriores com a decretação de
caducidade de concessão, permissão ou autorização
de serviço de telecomunicações, ou da caducidade de
direito de uso de radiofreqüência.
Seção II
Do Contrato
Art. 93. O contrato de concessão indicará:
I -objeto, área e prazo da concessão;
II -modo, forma e condições da prestação do
serviço;
III -regras, critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da implantação, expansão, alteração
e modernização do serviço, bem como de sua qualidade;
IV -deveres relativos à universalização e à continuidade do serviço;
V -o valor devido pela outorga, a forma e as condições de pagamento;
VI -as condições de prorrogação, incluindo os
critérios para fixação do valor;
VII -as tarifas a serem cobradas dos usuários e
os critérios para seu reajuste e revisão;
VIII -as possíveis receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes
de projetos associados;
IX -os direitos, as garantias e as obrigações dos
usuários, da Agência e da concessionária;
X -a forma da prestação de contas e da fiscalização; XI -os bens reversíveis, se houver;
XII -as condições gerais para interconexão;
XIII -a obrigação de manter, durante a execução
do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
XIV -as sanções;
XV -o foro e o modo para solução extrajudicial
das divergências contratuais.
Parágrafo único. O contrato será publicado resumidamente no Diário Oficial da União, como condição
de sua eficácia.
Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites
estabelecidos pela Agência:
I -empregar, na execução dos serviços, equipamentos e infra-estrutura que não lhe pertençam;
II -contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.
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§ 1º Em qualquer caso, a concessionária continuará sempre responsável perante a Agência e os
usuários.
§ 2º Serão regidas pelo direito comum as relações da concessionária com os terceiros, que não
terão direitos frente à Agência, observado o disposto
no art. 117 desta Lei.
Art. 97. Dependerão de prévia aprovação da Agência a cisão, a fusão, a transformação, a incorporação,
a redução do capital da empresa ou a transferência
de seu controle societário.
Parágrafo único. A aprovação será concedida se
a medida não for prejudicial à competição e não colocar em risco a execução do contrato, observado o
disposto no art. 7º desta Lei.
Art. 98. O contrato de concessão poderá ser
transferido após a aprovação da Agência desde que,
cumulativamente:
I -o serviço esteja em operação, há pelo menos
três anos, com o cumprimento regular das obrigações;
II -o cessionário preenche todos os requisitos da outorga, inclusive quanto às garantias, à regularidade jurídica
e fiscal e à qualificação técnica e econômico-financeira;
III -a medida não prejudique a competição e não
coloque em risco execução do contrato, observado o
disposto no art. 7º desta Lei.
Art. 99. O prazo máximo da concessão será de
vinte anos, podendo ser prorrogado, uma única vez,
por igual período, desde que a concessionária tenha
cumprido as condições da concessão e manifeste expresso interesse na prorrogação, pelo menos, trinta
meses antes de sua expiração.
§ 1º A prorrogação do prazo da concessão implicará pagamento, pela concessionária, pelo direito
de exploração do serviço e pelo direito de uso das
radiofreqüências associadas, e poderá, a critério da
Agência, incluir novos condicionamentos, tendo em
vista as condições vigentes à época.
§ 2º A desistência do pedido de prorrogação sem
justa causa, após seu deferimento, sujeitará a concessionária à pena de multa.
§ 3º Em caso de comprovada necessidade de
reorganização do objeto ou da área da concessão
para ajustamento ao plano geral de outorgas ou à regulamentação vigente, poderá a Agência indeferir o
pedido de prorrogação.
Seção III
Dos Bens
Art. 100. Poderá ser declarada a utilidade pública,
para fins de desapropriação ou instituição de servidão,
de bens imóveis ou móveis, necessários à execução
do serviço, cabendo à concessionária a implementa-
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ção da medida e o pagamento da indenização e das
demais despesas envolvidas.
Seção VI
Da Extinção
Art. 114. A caducidade da concessão será decretada pela Agência nas hipóteses:
I -de infração do disposto no art. 97 desta Lei ou
de dissolução ou falência da concessionária;
II -de transferência irregular do contrato;
III -de não-cumprimento do compromisso de transferência a que se refere o art. 87 desta Lei;
IV -em que a intervenção seria cabível, mas sua
decretação for inconveniente, inócua, injustamente benéfica ao concessionário ou desnecessária.
§ 1º Será desnecessária a intervenção quando a
demanda pelos serviços objeto da concessão puder ser
atendida por outras prestadoras de modo regular e imediato.
§ 2º A decretação da caducidade será precedida de procedimento administrativo instaurado pela
Agência, em que se assegure a ampla defesa da concessionária.
Art. 115. A concessionária terá direito à rescisão
quando, por ação ou omissão do Poder Público, a execução do contrato se tornar excessivamente onerosa.
Parágrafo único. A rescisão poderá ser realizada
amigável ou judicialmente.
Art. 116. A anulação será decretada pela Agência
em caso de irregularidade insanável e grave do contrato de concessão.
Art. 117. Extinta a concessão antes do termo
contratual, a Agência, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis, poderá:
I -ocupar, provisoriamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal empregado na prestação
dos serviços, necessários a sua continuidade;
II -manter contratos firmados pela concessionária
com terceiros, com fundamento nos incisos I e II do
art. 94 desta Lei, pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste
artigo, os terceiros que não cumprirem com as obrigações assumidas responderão pelo inadimplemento.
Art. 118. Será outorgada permissão, pela Agência, para prestação de serviço de telecomunicações
em face de situação excepcional comprometedora do
funcionamento do serviço que, em virtude de suas peculiaridades, não possa ser atendida, de forma conveniente ou em prazo adequado, mediante intervenção
na empresa concessionária ou mediante outorga de
nova concessão.
Parágrafo único. Permissão de serviço de telecomunicações é o ato administrativo pelo qual se atribui
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a alguém o dever de prestar serviço de telecomunicações no regime público e em caráter transitório, até
que seja normalizada a situação excepcional que a
tenha ensejado.
Art. 119. A permissão será precedida de procedimento licitatório simplificado, instaurado pela Agência,
nos termos por ela regulados, ressalvados os casos
de inexigibilidade previstos no art. 91, observado o
disposto no art. 92, desta Lei.
LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio
do petróleo, institui o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Dos Princípios e Objetivos
da Política Energética Nacional
Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes objetivos:
I -preservar o interesse nacional;
II -promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos;
III -proteger os interesses do consumidor quanto
a preço, qualidade e oferta dos produtos;
IV -proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;
V -garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos termos do §
2º do art. 177 da Constituição Federal;
VI -incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;
VII -identificar as soluções mais adequadas para
o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões
do País;
VIII -utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
IX -promover a livre concorrência;
X -atrair investimentos na produção de energia;
XI -ampliar a competitividade do País no mercado internacional.
CAPÍTULO II
Do Conselho Nacional de Política Energética
Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política
Energética -CNPE, vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e
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Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da
República políticas nacionais e medidas específicas
destinadas a:
I -promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em conformidade com os
princípios enumerados no capítulo anterior e com o
disposto na legislação aplicável;
II -assegurar, em função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas
mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo
as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de subsídios;
III -rever periodicamente as matrizes energéticas
aplicadas às diversas regiões do País, considerando
as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponíveis;
IV -estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás
natural, do álcool, do carvão e da energia termonuclear;
V -estabelecer diretrizes para a importação e
exportação, de maneira a atender às necessidades
de consumo interno de petróleo e seus derivados,
gás natural e condensado, e assegurar o adequado
funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata
o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991.
VI -sugerir a adoção de medidas necessárias para
garantir o atendimento à demanda nacional de energia
elétrica, considerando o planejamento de longo, médio e curto prazos, podendo indicar empreendimentos
que devam ter prioridade de licitação e implantação,
tendo em vista seu caráter estratégico e de interesse
público, de forma que tais projetos venham assegurar
a otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade do Sistema Elétrico.
*Inciso VI acrescidopela lei nº 10.848, de 2004
§ 1º Para o exercício de suas atribuições, o CNPE
contará com o apoio técnico dos órgãos reguladores
do setor energético.
§ 2º O CNPE será regulamentado por decreto do
Presidente da República, que determinará sua composição e a forma de seu funcionamento.
CAPÍTULO III
Da Titularidade e do Monopólio do Petróleo
e do Gás Natural
Seção I
Do Exercício do Monopólio
Art. 3º Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos
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existentes no território nacional, nele compreendidos
a parte terrestre,
o mar territorial, a plataforma continental e a zona
econômica exclusiva.
Art. 8° A ANP terá como finalidade promover a
regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo,
cabendo-lhe:
I -implementar, em sua esfera de atribuições, a
política nacional de petróleo e gás natural, contida na
política energética nacional, nos termos do Capítulo I
desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de
derivados de petróleo em todo o território nacional e
na proteção dos interesses dos consumidores quanto
a preço, qualidade e oferta dos produtos;
II -promover estudos visando à delimitação de
blocos, para efeito de concessão das atividades de
exploração, desenvolvimento e produção;
III -regular a execução de serviços de geologia e
geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando
ao levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização, em bases não-exclusivas;
IV -elaborar os editais e promover as licitações
para a concessão de exploração, desenvolvimento e
produção, celebrando os contratos delas decorrentes
e fiscalizando a sua execução;
V -autorizar a prática das atividades de refinação,
processamento, transporte, importação e exportação,
na forma estabelecida nesta Lei e sua regulamentação;
VI -estabelecer critérios para o cálculo de tarifas
de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos
casos e da forma previstos nesta Lei;
VII -fiscalizar diretamente, ou mediante convênios
com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do petróleo, bem como
aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;
VIII -instruir processo com vistas à declaração
de utilidade pública, para fins de desapropriação e
instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e produção
de petróleo e gás natural, construção de refinarias, de
dutos e de terminais;
IX -fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás
natural e de preservação do meio ambiente;
X -estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e
processamento;
XI -organizar e manter o acervo das informações
e dados técnicos relativos às atividades da indústria
do petróleo;
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XII -consolidar anualmente as informações sobre as reservas nacionais de petróleo e gás natural
transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se
por sua divulgação;
XIII -fiscalizar o adequado funcionamento do
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o
cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº
8.176, de 8 de fevereiro de 1991;
XIV -articular-se com os outros órgãos reguladores do setor energético sobre matérias de interesse comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao CNPE;
XV -regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis,
fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios
com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Art. 9º Além das atribuições que lhe são conferidas no artigo anterior, caberá à ANP exercer, a partir
de sua implantação, as atribuições do Departamento
Nacional de Combustíveis -DNC, relacionadas com
as atividades de distribuição e revenda de derivados
de petróleo e álcool, observado o disposto no art. 78.
Art. 10. Quando, no exercício de suas atribuições,
a ANP tomar conhecimento de fato que possa configurar indício de infração da ordem econômica, deverá
comunicá-lo imediatamente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade e à Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, para que
estes adotem as providências cabíveis, no âmbito da
legislação pertinente.
*Artigo,caput, com redação dada pela Lei nº
10.202, de 20.2.2001
Parágrafo único. Independentemente da comunicação prevista no caput deste artigo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade notificará a
ANP do teor da decisão que aplicar sanção por infração da ordem econômica cometida por empresas ou
pessoas físicas no exercício de atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis,
no prazo máximo de vinte e quatro horas após a publicação do respectivo acórdão, para que esta adote
as providências legais de sua alçada.
*Parágrafo único inclúido pela Lei nº 10.202, de
20.2.2001.
Seção II
Da Estrutura Organizacional da Autarquia
Art. 11. A ANP será dirigida, em regime de colegiado, por uma Diretoria composta de um Diretor-Geral
e quatro Diretores.
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LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
Define o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória nº 1.791, de 1998, que
o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO III
Da Estrutura Organizacional da Autarquia
Seção II
Da Diretoria Colegiada
Art. 10. A gerência e a administração da Agência
serão exercidas por uma Diretoria Colegiada, composta
por até cinco membros, sendo um deles o seu DiretorPresidente.
Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros,
indicados e nomeados pelo Presidente da República
após aprovação prévia do Senado Federal nos termos
do art. 52, III, f, da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de três anos, admitida uma única
recondução.
Art. 11. O Diretor-Presidente da Agência será
nomeado pelo Presidente da República, dentre os
membros da Diretoria Colegiada, e investido na função
por três anos, ou pelo prazo restante de seu mandato,
admitida uma única recondução por três anos.
LEI Nº 9.961 DE 28 DE JANEIRO DE 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Criação e da Competência
Art. 4º Compete à ANS:
I -propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar -CONSU para a
regulação do setor de saúde suplementar;
II -estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras;
III -elaborar o rol de procedimentos e eventos em
saúde, que constituirão referência básica para os fins
do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e
suas excepcionalidades;
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IV -fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de
serviço às operadoras;
V -estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde para
os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas
operadoras;
VI -estabelecer normas para ressarcimento ao
Sistema Único de Saúde -SUS;
VII -estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas operadoras de planos de assistência à
saúde, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
VIII -deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas
decisões;
IX -normatizar os conceitos de doença e lesão
preexistentes;
X -definir, para fins de aplicação da Lei nº 9.656,
de 1998, a segmentação das operadoras e administradoras de planos privados de assistência à saúde,
observando as suas peculiaridades;
XI -estabelecer critérios, responsabilidades, obrigações e normas de procedimento para garantia dos
direitos assegurados nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656,
de 1998;
XII -estabelecer normas para registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1º do art.1º da Lei
nº 9.656, de 1998;
XIII -decidir sobre o estabelecimento de sub-segmentações aos tipos de planos definidos nos incisos
I a IV do art.12 da Lei nº 9.656, de 1998;
XIV -estabelecer critérios gerais para o exercício
de cargos diretivos das operadoras de planos privados
de assistência à saúde;
XV -estabelecer critérios de aferição e controle
da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras
de planos privados de assistência à saúde, sejam eles
próprios, referenciados, contratados ou conveniados;
XVI -estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão, manutenção e cancelamento de
registro dos produtos das operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XVII -autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, de acordo com parâmetros e diretrizes
gerais fixados conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda e da Saúde;
XVIII -expedir normas e padrões para o envio de
informações de natureza econômico-financeira pelas
operadoras, com vistas à homologação de reajustes
e revisões;
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XIX -proceder à integração de informações com
os bancos de dados do Sistema Único de Saúde;
XX -autorizar o registro dos planos privados de
assistência à saúde;
XXI -monitorar a evolução dos preços de planos
de assistência à saúde, seus prestadores de serviços,
e respectivos componentes e insumos;
XXII -autorizar o registro e o funcionamento das
operadoras de planos privados de assistência à saúde,
bem assim, ouvidos previamente os órgãos do sistema
de defesa da concorrência, sua cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário;
XXIII -fiscalizar as atividades das operadoras de
planos privados de assistência à saúde e zelar pelo
cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento;
XXIV -exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, pelas operadoras de planos privados de
assistência à saúde;
XXV -avaliar a capacidade técnico-operacional
das operadoras de planos privados de assistência à
saúde para garantir a compatibilidade da cobertura
oferecida com os recursos disponíveis na área geográfica de abrangência;
XXVI -fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos;
XXVII -fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da legislação referente aos
aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito
da saúde suplementar;
XXVIII -avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XXIX -fiscalizar o cumprimento das disposições
da Lei nº 9.656, de 1998, e de sua regulamentação;
XXX -aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei nº 9.656, de 1998, e de sua regulamentação;
XXXI -requisitar o fornecimento de informações
às operadoras de planos privados de assistência à
saúde, bem como da rede prestadora de serviços a
elas credenciadas;
XXXII -adotar as medidas necessárias para estimular a competição no setor de planos privados de
assistência à saúde;
XXXIII -instituir o regime de direção fiscal ou técnica nas operadoras;
XXXIV -proceder à liquidação das operadoras
que tiverem cassada a autorização de funcionamento;
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XXXV -promover a alienação da carteira de planos privados de assistência à saúde das operadoras;
XXXVI -articular-se com os órgãos de defesa do
consumidor visando a eficácia da proteção e defesa
do consumidor de serviços privados de assistência à
saúde, observado o disposto na Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990;
XXXVII -zelar pela qualidade dos serviços de
assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar;
XXXVIII -administrar e arrecadar as taxas instituídas por esta Lei.
§ 1º A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de informações ou documentos
solicitados pela ANS constitui infração punível com
multa diária de cinco mil UFIR, podendo ser aumentada em até vinte vezes se necessário para garantir a
sua eficácia em razão da situação econômica da operadora ou prestadora de serviços.
§ 2º As normas previstas neste artigo obedecerão
às características específicas da operadora, especialmente no que concerne à natureza jurídica de seus
atos constitutivos.
§ 3º O Presidente da República poderá determinar que os reajustes e as revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência
à saúde, de que trata o inciso XVII, sejam autorizados
em ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda
e da Saúde.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional
Art. 5º A ANS será dirigida por uma Diretoria
Colegiada, devendo contar, também, com um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades
especializadas incumbidas de diferentes funções, de
acordo com o regimento interno.
Parágrafo único. A ANS contará, ainda, com a
Câmara de Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo.
Art. 6º A gestão da ANS será exercida pela Diretoria Colegiada, composta por até cinco Diretores,
sendo um deles o seu Diretor-Presidente.
Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros,
indicados e nomeados pelo Presidente da República
após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, “f”, da Constituição Federal, para
cumprimento de mandato de três anos, admitida uma
única recondução.
Art. 7º O Diretor-Presidente da ANS será designado pelo Presidente da República, dentre os membros
da Diretoria Colegiada, e investido na função por três
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anos, ou pelo prazo restante de seu mandato, admitida
uma única recondução por três anos.
Art. 8º Após os primeiros quatro meses de exercício, os dirigentes da ANS somente perderão o mandato em virtude de:
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de
agosto de 2001
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
o

Altera a Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 4º A Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º
XVII -autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde, ouvido o Ministério
da Fazenda;
XXII -autorizar o registro e o funcionamento das
operadoras de planos privados de assistência
à saúde, bem assim sua cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle
societário, sem prejuízo do disposto na Lei no
8.884, de 11 de junho de 1994;
XXXIV -proceder à liquidação extrajudicial e
autorizar o liquidante a requerer a falência
ou insolvência civil das operadores de planos
privados de assistência à saúde;
XXXV -determinar ou promover a alienação
da carteira de planos privados de assistência
à saúde das operadoras;
XXXIX -celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os
seus cumprimentos;
XL -definir as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal, do liquidante e do
responsável pela alienação de carteira.
XLI -fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art.1o da Lei no 9.656, de 3 de junho
de 1998, incluindo:
a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em
saúde;
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c) direção fiscal ou técnica; d) liquidação extrajudicial; e) procedimentos de recuperação
financeira das operadoras; f) normas de aplicação de penalidades; g) garantias assistenciais,
para cobertura dos planos ou produtos comercializados ou disponibilizados; XLII -estipular
índices e demais condições técnicas sobre
investimentos e outras relações patrimoniais
a serem observadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde. § 1o A recusa, a
omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível com
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
podendo ser aumentada em até vinte vezes,
se necessário, para garantir a sua eficácia em
razão da situação econômica da operadora ou
prestadora de serviços. “ (NR) “Art. 10. § 1o A
Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo
menos, três diretores, dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo, três votos coincidentes.
o
§ Dos atos praticados pelos Diretores cabe2
rá recurso à Diretoria Colegiada como última
instância administrativa. “ (NR) Art. 13. IV -.p)
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização;
q) Associação Médica Brasileira; V -.. a) do segmento de autogestão de assistência à saúde;
b) das empresas de medicina de grupo; c) das
cooperativas de serviços médicos que atuem
na saúde suplementar; d) das empresas de
odontologia de grupo; e) das cooperativas de
serviços odontológicos que atuem na área de
saúde suplementar;
VI -por dois representantes de entidades a
seguir indicadas:
a) de defesa do consumidor;
b) de associações de consumidores de planos
privados de assistência à saúde;
c) das entidades de portadores de deficiência
e de patologias especiais.
§ 2o As entidades de que tratam as alíneas
dos incisos V e VI escolherão entre si, dentro
de cada categoria, os seus representantes e
respectivos suplentes na Câmara de Saúde
Suplementar.” (NR)
“Art. 20.
§ 6o As operadoras de planos privados de assistência à saúde que se enquadram nos seg-
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mentos de autogestão por departamento de
recursos humanos, ou de filantropia, ou que
tenham número de usuários inferior a vinte mil,
ou que despendem, em sua rede própria, mais
de sessenta por cento do custo assistencial
relativo aos gastos em serviços hospitalares
referentes a seus Planos Privados de Assistência à Saúde e que prestam ao menos trinta
por cento de sua atividade ao Sistema Único
de Saúde -SUS, farão jus a um desconto de
trinta por cento sobre o montante calculado
na forma do inciso I deste artigo, conforme
dispuser a ANS.
7o
§ As operadoras de planos privados de assistência à saúde que comercializam exclusivamente planos odontológicos farão jus a
um desconto de cinqüenta por cento sobre o
montante calculado na forma do inciso I deste
artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 8o As operadoras com número de usuários
inferior a vinte mil poderão optar pelo recolhimento em parcela única no mês de março,
fazendo jus a um desconto de cinco por cento
sobre o montante calculado na forma do inciso
I deste artigo, além dos descontos previstos
nos §§ 6o e 7o, conforme dispuser a ANS.
§ 9o Os valores constantes do Anexo III desta
Lei ficam reduzidos em cinqüenta por cento, no
caso das empresas com número de usuários
inferior a vinte mil.
§ 10. Para fins do disposto no inciso II deste
artigo, os casos de alteração de dados referentes a produtos ou a operadoras, até edição
da norma correspondente aos seus registros
definitivos, conforme o disposto na Lei no 9.656,
de 1998, ficam isentos da respectiva Taxa de
Saúde Suplementar. § 11. Para fins do disposto
no inciso I deste artigo, nos casos de alienação compulsória de carteira, as operadoras
de planos privados de assistência à saúde
adquirentes ficam isentas de pagamento da
respectiva Taxa de Saúde Suplementar, relativa
aos beneficiários integrantes daquela carteira,
pelo prazo de cinco anos.” (NR)
“Art. 21.
§ 1o Os débitos relativos à Taxa de Saúde Suplementar poderão ser parcelados, a juízo da
ANS, de acordo com os critérios fixados na
legislação tributária.
§ 2o Além dos acréscimos previstos nos incisos
I e II deste artigo, o não recolhimento da Taxa
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de Saúde Suplementar implicará a perda dos
descontos previstos nesta Lei.” (NR)
“Art. 33. A ANS designará pessoa física de comprovada capacidade e experiência, reconhecida idoneidade moral e registro em conselho
de fiscalização de profissões regulamentadas,
para exercer o encargo de diretor fiscal, de diretor técnico ou de liquidante de operadora de
planos privados de assistência à saúde.
§ 01º A remuneração do diretor técnico, do diretor fiscal ou do liquidante deverá ser suportada pela operadora ou pela massa.
§ 2º Se a operadora ou a massa não dispuserem de recursos para custear a remuneração
de que trata este artigo, a ANS poderá, excepcionalmente, promover este pagamento, em
valor equivalente à do cargo em comissão de
Gerência Executiva, nível III, símbolo CGE-III,
ressarcindo-se dos valores despendidos com
juros e correção monetária junto à operadora
ou à massa, conforme o caso.” (NR)
Art. 5º O § 3o do art.1º da Lei nº 10.185, de 12
de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
LEI Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional Recursos Hídricos, e dá outras providências.
CAPÍTULO III
Da Estrutura Orgânica da Agência Nacional
de Águas –ANA
Art. 9º A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros, nomeados pelo
Presidente da República, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida uma única recondução
consecutiva, e contará com uma Procuradoria.
§ 1º O Diretor-Presidente da ANA será escolhido
pelo Presidente da República entre os membros da
Diretoria Colegiada, e investido na função por quatro
anos ou pelo prazo que restar de seu mandato.
§ 2º Em caso de vaga no curso do mandato, este
será completado por sucessor investido na forma prevista no caput, que o exercerá pelo prazo remanescente.
Art. 10. A exoneração imotivada de dirigentes da
ANA só poderá ocorrer nos quatro meses iniciais dos
respectivos mandatos.
§ 1º Após o prazo a que se refere o caput, os dirigentes da ANA somente perderão
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o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, ou de decisão
definitiva em processo administrativo disciplinar.
§ 2º Sem prejuízo do que prevêem as legislações
penal e relativa à punição de atos de improbidade administrativa no serviço público, será causa da perda
do mandato a inobservância, por qualquer um dos dirigentes da ANA, dos deveres e proibições inerentes
ao cargo que ocupa.
§ 3º Para os fins do disposto no § 2º, cabe ao
Ministro de Estado do Meio Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido
por comissão especial, competindo ao Presidente da
República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.
LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras
providências.
Art. 5º O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros,
de reputação ilibada, formação universitária e elevado
conceito no campo de especialidade dos cargos para
os quais serão nomeados, devendo ser escolhidos
pelo Presidente da República e por ele nomeados,
após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da
alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O Presidente ou o Diretor-Geral
ou o Diretor-Presidente será nomeado pelo Presidente
da República dentre os integrantes do Conselho Diretor
ou da Diretoria, respectivamente, e investido na função
pelo prazo fixado no ato de nomeação.
Art. 6º O mandato dos Conselheiros e dos Diretores terá o prazo fixado na lei de criação de cada
Agência.
Parágrafo único. Em caso de vacância no curso
do mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista no art. 5º.
Art. 7º A lei de criação de cada Agência disporá
sobre a forma da nãocoincidência de mandato.
Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requisitar, com ônus, servidores e empregados de órgãos e
entidades integrantes da Administração Pública.
§ 1º Durante os primeiros vinte e quatro meses
subseqüentes à sua instalação, as Agências poderão
complementar a remuneração do servidor ou empregado público requisitado, até o limite da remuneração
do cargo efetivo ou emprego permanente ocupado no
órgão ou na entidade de origem, quando a requisição
implicar redução dessa remuneração.

FEVEREIRO 2013

05988 Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 2º No caso das Agências já criadas, o prazo
referido no § 1º será contado a partir da publicação
desta Lei.
§ 3º O quantitativo de servidores ou empregados
requisitados, acrescido do pessoal dos Quadros a que
se refere o caput do art. 19, não poderá ultrapassar o
número de empregos fixado para a respectiva Agência.
§ 4º As Agências deverão ressarcir ao órgão ou
à entidade de origem do servidor ou do empregado
requisitado as despesas com sua remuneração e obrigações patronais.
Art. 17. Os ocupantes de Cargo Comissionado,
mesmo quando requisitados de outros órgãos e entidades da Administração Pública, poderão receber a
remuneração do cargo na Agência ou a de seu cargo
efetivo ou emprego permanente no órgão ou na entidade de origem, optando, neste caso, por receber valor
remuneratório adicional correspondente a:
I -parcela referente à diferença entre a remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente
de origem e o valor remuneratório do cargo exercido
na Agência; ou
II -40% (quarenta por cento) da remuneração do
cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos
Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e
de Assessoria nos níveis CA I e II, e 65% (sessenta e
cinco por cento) da remuneração dos Cargos Comissionados de Assessoria no nível III e dos de Assistência.
* Inciso II com redação dada pela Lei nº 10.470,
de 25/06/2002.
Art. 18. O Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão divulgará, no prazo de trinta dias a contar da
publicação desta Lei, tabela estabelecendo as equivalências entre os Cargos Comissionados e Cargos
Comissionados Técnicos previstos no Anexo II e os
Cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -DAS, para efeito de aplicação de
legislações específicas relativas à percepção de vantagens, de caráter remuneratório ou não, por servidores
ou empregados públicos.
LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários e o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes,
e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO IV
Dos Princípios e Diretrizes Para
os Transportes Aquaviário e Terrestre
Seção II
Das Diretrizes Gerais
Art. 13. As outorgas a que se refere o inciso I do
art. 12 serão realizadas sob a forma de:
I -concessão, quando se tratar de exploração
de infra-estrutura de transporte público, precedida ou
não de obra pública, e de prestação de serviços de
transporte associados à exploração da infra-estrutura;
II -(VETADO) III -(VETADO)
Art. 14. O disposto no art. 13 aplica-se segundo as
diretrizes: I -depende de concessão: a) a exploração das
ferrovias, das rodovias, das vias navegáveis e dos portos
organizados que compõem a infra-estrutura do
Sistema Nacional de Viação; b) o transporte ferroviário
de passageiros e cargas associado à exploração da
infra-estrutura ferroviária; II -(VETADO) III -depende de
autorização: a) (VETADO) b) o transporte rodoviário de
passageiros, sob regime de afretamento; c) a construção e operação de terminais portuários privativos; d)
(VETADO) § 1º As outorgas de concessão ou permissão serão sempre precedidas de licitação, conforme
prescreve o art. 175 da Constituição Federal.
§ 2º É vedada a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros, de qualquer natureza,
que não tenham sido autorizados, concedidos ou permitidos pela autoridade competente.
§ 3º As outorgas de concessão a que se refere o
inciso I do art. 13 poderão estar vinculadas a contratos
de arrendamento de ativos e a contratos de construção, com cláusula de reversão ao patrimônio da União.
§ 4º Os procedimentos para as diferentes formas
de outorga a que se refere este artigo são disciplinados
pelo disposto nos arts. 28 a 51.
CAPÍTULO V
Do Ministério dos Transportes
Art. 15. (VETADO)
Art. 16. (VETADO)
Art. 17. (VETADO)
Art. 18. (VETADO)
Art. 19. (VETADO)
CAPÍTULO VI
Das Agências Nacionais de Regulação
dos Transportes Terrestre e Aquaviário
Seção I
Dos Objetivos, da Instituição
e das Esferas de Atuação
Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais
de Regulação dos Transportes Terrestre e Aquaviário:
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I -implementar, em suas respectivas esferas de
atuação, as políticas formuladas pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte e pelo
Ministério dos Transportes, segundo os princípios e
diretrizes estabelecidos nesta Lei;
II -regular ou supervisionar, em suas respectivas
esferas e atribuições, as atividades de prestação de
serviços e de exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas por terceiros, com vistas a:
a) garantir a movimentação de pessoas e bens,
em cumprimento a padrões de eficiência, segurança,
conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos
fretes e tarifas;
b) harmonizar, preservado o interesse público, os
objetivos dos usuários, das empresas concessionárias,
permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, arbitrando conflitos de interesses
e impedindo situações que configurem competição
imperfeita ou infração da ordem econômica.
Art. 21. Ficam instituídas a Agência Nacional de
Transportes Terrestres -ANTT e a Agência Nacional de
Transportes Aquaviários -ANTAQ, entidades integrantes da Administração Federal indireta, submetidas ao
regime autárquico especial e vinculadas ao Ministério
dos Transportes, nos termos desta Lei.
§ 1º A ANTT e a ANTAQ terão sede e foro no
Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais.
§ 2º O regime autárquico especial conferido à
ANTT e à ANTAQ é caracterizado pela independência administrativa, autonomia financeira e funcional e
mandato fixo de seus dirigentes.
Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT:
I -o transporte ferroviário de passageiros e cargas
ao longo do Sistema Nacional de Viação;
II -a exploração da infra-estrutura ferroviária e o
arrendamento dos ativos operacionais correspondentes;
III -o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
IV -o transporte rodoviário de cargas;
V -a exploração da infra-estrutura rodoviária federal;
VI -o transporte multimodal;
VII -o transporte de cargas especiais e perigosas
em rodovias e ferrovias.
§ 1º A ANTT articular-se-á com as demais Agências, para resolução das interfaces do transporte terrestre com os outros meios de transporte, visando à
movimentação intermodal mais econômica e segura
de pessoas e bens.
§ 2º A ANTT harmonizará sua esfera de atuação
com a de órgãos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios encarregados do gerenciamento de
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seus sistemas viários e das operações de transporte
intermunicipal e urbano.
§ 3º A ANTT articular-se-á com entidades operadoras do transporte dutoviário, para resolução de
interfaces intermodais e organização de cadastro do
sistema de dutovias do Brasil.
Art. 23. Constituem a esfera de atuação da ANTAQ:
I -a navegação fluvial, lacustre, de travessia, de
apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem e
de longo curso;
II -os portos organizados;
III -os terminais portuários privativos;
IV -o transporte aquaviário de cargas especiais
e perigosas.
§ 1º A ANTAQ articular-se-á com as demais Agências, para resolução das interfaces do transporte aquaviário com as outras modalidades de transporte, visando
à movimentação intermodal mais econômica e segura
de pessoas e bens.
§ 2º A ANTAQ harmonizará sua esfera de atuação com a de órgãos dos Estados e dos Municípios
encarregados do gerenciamento das operações de
transporte aquaviário intermunicipal e urbano.
Seção II
Das Atribuições da Agência Nacional
de Transportes Terrestres
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação,
como atribuições gerais:
I -promover pesquisas e estudos específicos de
tráfego e de demanda de serviços de transporte;
II -promover estudos aplicados às definições de
tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e
os benefícios econômicos transferidos aos usuários
pelos investimentos realizados;
III -propor ao Ministério dos Transportes os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos
de viabilidade técnica e econômica, para exploração
da infra-estrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre;
IV -elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo
isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação
de serviços de transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição;
V -editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura e de prestação de
serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos
administrativos;
VI -reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infra-estrutura e
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prestação de serviços de transporte terrestre já celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os
direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro
dos respectivos contratos;
VII -proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos
serviços prestados, segundo as disposições contratuais,
após prévia comunicação ao Ministério da Fazenda;
VIII -fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo
cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu descumprimento;
IX -autorizar projetos e investimentos no âmbito
das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro
de Estado dos Transportes, se for o caso, propostas
de declaração de utilidade pública para o cumprimento
do disposto no inciso V do art. 15;
X -adotar procedimentos para a incorporação ou
desincorporação de bens, no âmbito dos arrendamentos contratados;
XI -promover estudos sobre a logística do transporte intermodal, ao longo de eixos ou fluxos de produção;
XII -habilitar o Operador do Transporte Multimodal,
em articulação com as demais agências reguladoras
de transportes;
XIII -promover levantamentos e organizar cadastro relativos ao sistema de dutovias do Brasil e às
empresas proprietárias de equipamentos e instalações
de transporte dutoviário;
XIV -estabelecer padrões e normas técnicas
complementares relativos às operações de transporte
terrestre de cargas especiais e perigosas;
XV -elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.
XVII -exercer, diretamente ou mediante convênio, as competências expressas no inciso VIII do art.
21 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 -Código de Trânsito Brasileiro, nas rodovias federais por
ela administradas.
* Inciso XVII acrescido pela Lei nº 10.561, de
13/11/2002.
Parágrafo único. No exercício de suas atribuições
a ANTT poderá:
I -firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, tendo em vista a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas;
II -participar de foros internacionais, sob a coordenação do Ministério dos Transportes.
Art. 25. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte Ferroviário:
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I -publicar os editais, julgar as licitações e celebrar
os contratos de concessão para prestação de serviços
de transporte ferroviário, permitindo-se sua vinculação
com contratos de arrendamento de ativos operacionais;
II -administrar os contratos de concessão e arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência
desta Lei, em consonância com o inciso VI do art. 24;
III -publicar editais, julgar as licitações e celebrar
contratos de concessão para construção e exploração
de novas ferrovias, com cláusulas de reversão à União
dos ativos operacionais edificados e instalados;
IV -fiscalizar diretamente, com o apoio de suas
unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das cláusulas contratuais de
prestação de serviços ferroviários e de manutenção e
reposição dos ativos arrendados;
V -regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação aos
interesses dos usuários, orientando e disciplinando
o tráfego mútuo e o direito de passagem de trens de
passageiros e cargas e arbitrando as questões não
resolvidas pelas partes;
VI -articular-se com órgãos e instituições dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
conciliação do uso da via permanente sob sua jurisdição com as redes locais de metrôs e trens urbanos
destinados ao deslocamento de passageiros;
VII -contribuir para a preservação do patrimônio
histórico e da memória das ferrovias, em cooperação
com as instituições associadas à cultura nacional,
orientando e estimulando a participação dos concessionários do setor.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto
no inciso V, a ANTT estimulará a formação de associações de usuários, no âmbito de cada concessão
ferroviária, para a defesa de interesses relativos aos
serviços prestados.
Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições específicas pertinentes ao Transporte Rodoviário:
I -publicar os editais, julgar as licitações e celebrar
os contratos de permissão para prestação de serviços
de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros;
II -autorizar o transporte de passageiros, realizado
por empresas de turismo, com a finalidade de turismo;
III -autorizar o transporte de passageiros, sob
regime de fretamento;
IV -promover estudos e levantamentos relativos
à frota de caminhões, empresas constituídas e operadores autônomos, bem como organizar e manter
um registro nacional de transportadores rodoviários
de cargas;
V -habilitar o transportador internacional de carga;
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VI -publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão de rodovias federais a
serem exploradas e administradas por terceiros;
VII -fiscalizar diretamente, com o apoio de suas
unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das condições de outorga de
autorização e das cláusulas contratuais de permissão
para prestação de serviços ou de concessão para exploração da infra-estrutura.
§ 1º (VETADO)
§ 2º Na elaboração dos editais de licitação, para
o cumprimento do disposto no inciso VI do caput , a
ANTT cuidará de compatibilizar a tarifa do pedágio
com as vantagens econômicas e o conforto de viagem,
transferidos aos usuários em decorrência da aplicação
dos recursos de sua arrecadação no aperfeiçoamento
da via em que é cobrado.
§ 3º A ANTT articular-se-á com os governos dos
Estados para o cumprimento do disposto no inciso VI
do caput , no tocante às rodovias federais por eles já
concedidas a terceiros, podendo avocar os respectivos contratos e preservar a cooperação administrativa
avençada.
§ 4º O disposto no § 3º aplica-se aos contratos de
concessão que integram rodovias federais e estaduais,
firmados até a data de publicação desta Lei.
§ 5º Os convênios de cooperação administrativa,
referidos no inciso VII do caput , poderão ser firmados
com órgãos e entidades da União e dos governos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 6º No cumprimento do disposto no inciso VII
do caput , a ANTT deverá coibir a prática de serviços
de transporte de passageiros não concedidos, permitidos ou autorizados.
Seção III
Das Atribuições da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários
Art. 27. Cabe à ANTAQ, em sua esfera de atuação:
I -promover estudos específicos de demanda de
transporte aquaviário e de serviços portuários;
II -promover estudos aplicados às definições de
tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e
os benefícios econômicos transferidos aos usuários
pelos investimentos realizados;
III -propor ao Ministério dos Transportes o plano geral de outorgas de exploração da infra-estrutura
aquaviária e portuária e de prestação de serviços de
transporte aquaviário;
IV -elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação de serviços de transporte e à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, garantindo isonomia no seu acesso e uso, assegurando

FEVEREIRO 2013

Quarta-feira 27 05991

os direitos dos usuários e fomentando a competição
entre os operadores;
V -celebrar atos de outorga de permissão ou autorização de prestação de serviços de transporte pelas
empresas de navegação fluvial, lacustre, de travessia,
de apoio marítimo, de apoio portuário, de cabotagem
e de longo curso, observado o disposto nos arts. 13 e
14, gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos administrativos;
VI -reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infra-estrutura e de
prestação de serviços de transporte aquaviário celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os
direitos das partes;
VII -controlar, acompanhar e proceder à revisão
e ao reajuste de tarifas, nos casos de serviços públicos de transporte de passageiros, fixando-as e homologando-as, em obediência às diretrizes formuladas
pelo Ministro de Estado dos Transportes, após prévia
comunicação ao Ministério da Fazenda;
VIII -promover estudos referentes à composição
da frota mercante brasileira e à prática de afretamentos de embarcações, para subsidiar as decisões governamentais quanto à política de apoio à indústria de
construção naval e de afretamento de embarcações
estrangeiras;
IX -(VETADO)
X -representar o Brasil junto aos organismos internacionais de navegação e em convenções, acordos
e tratados sobre transporte aquaviário, observadas as
diretrizes do Ministro de Estado dos Transportes e as
atribuições específicas dos demais órgãos federais;
XI -(VETADO)
XII -supervisionar a participação de empresas
brasileiras e estrangeiras na navegação de longo curso, em cumprimento aos tratados, convenções, acordos e outros instrumentos internacionais dos quais o
Brasil seja signatário;
XIII -(VETADO)
XIV -estabelecer normas e padrões a serem observados pelas autoridades portuárias, nos termos da
Lei n. 8.630(2), de 25 de fevereiro de 1993;
XV -publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão para exploração dos
portos organizados em obediência ao disposto na Lei
n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
XVI -cumprir e fazer cumprir as cláusulas e condições avençadas nos contratos de concessão quanto
à manutenção e reposição dos bens e equipamentos
reversíveis à União e arrendados nos termos do inciso
I do art. 4º da Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993;
XVII -autorizar projetos e investimentos no âmbito
das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro
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de Estado dos Transportes, se for o caso, propostas
de declaração de utilidade pública para o cumprimento
do disposto no inciso V do art. 15;
XVIII -(VETADO)
XIX -estabelecer padrões e normas técnicas relativos às operações de transporte aquaviário de cargas
especiais e perigosas;
XX -elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.
§ 1º No exercício de suas atribuições a ANTAQ
poderá:
I -firmar convênios de cooperação técnica e administrativa com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, tendo em vista a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas;
II -participar de foros internacionais, sob a coordenação do Ministério dos Transportes.
§ 2º A ANTAQ observará as prerrogativas específicas do Comando da Marinha e atuará sob sua orientação em assuntos de Marinha Mercante que interessarem à defesa nacional, à segurança da navegação
aquaviária e à salvaguarda da vida humana no mar,
devendo ser consultada quando do estabelecimento
de normas e procedimentos de segurança que tenham
repercussão nos aspectos econômicos e operacionais
da prestação de serviços de transporte aquaviário.
§ 3º O presidente do Conselho de Autoridade
Portuária, como referido na alínea “a” do inciso I do
art. 31 da Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
será indicado pela ANTAQ e a representará em cada
porto organizado.
§ 4º O grau de recurso a que se refere o § 2º
do art. 5º da Lei n. 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
passa a ser atribuído à ANTAQ.
Seção IV
Dos Procedimentos e do Controle das Outorgas
Subseção I
Das Normas Gerais
Art. 28. A ANTT e a ANTAQ, em suas respectivas esferas de atuação, adotarão as normas e os
procedimentos estabelecidos nesta Lei para as diferentes formas de outorga previstos nos arts. 13 e 14,
visando a que:
I -a exploração da infra-estrutura e a prestação de
serviços de transporte se exerçam de forma adequada,
satisfazendo as condições de regularidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação do serviço, e modicidade nas tarifas;
II -os instrumentos de concessão ou permissão
sejam precedidos de licitação pública e celebrados em
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cumprimento ao princípio da livre concorrência entre
os capacitados para o exercício das outorgas, na forma
prevista no inciso I, definindo claramente:
a) (VETADO)
b) limites máximos tarifários e as condições de
reajustamento e revisão;
c) pagamento pelo valor das outorgas e participações governamentais, quando for o caso.
Art. 29. Somente poderão obter autorização, concessão ou permissão para prestação de serviços e para
exploração das infra-estruturas de transporte doméstico pelos meios aquaviário e terrestre as empresas
ou entidades constituídas sob as leis brasileiras, com
sede e administração no País, e que atendam aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos
pela respectiva Agência.
Art. 30. É permitida a transferência da titularidade
das outorgas de autorização, concessão ou permissão,
preservando-se seu objeto e as condições contratuais,
desde que o novo titular atenda aos requisitos a que
se refere o art. 29.
§ 1º A transferência da titularidade da outorga só
poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização da respectiva Agência de Regulação, observado
o disposto na alínea “b” do inciso II do art. 20.
§ 2º Para o cumprimento do disposto no caput
e no § 1º, serão também consideradas como transferência de titularidade as transformações societárias
decorrentes de cisão, fusão, incorporação e formação
de consórcio de empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas.
Art. 31. A Agência, ao tomar conhecimento de
fato que configure ou possa configurar infração da
ordem econômica, deverá comunicá-lo ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica -CADE, à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça
ou à Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, conforme o caso.
Art. 32. As Agências acompanharão as atividades
dos operadores estrangeiros que atuam no transporte
internacional com o Brasil, visando a identificar práticas operacionais, legislações e procedimentos, adotados em outros países, que restrinjam ou conflitem
com regulamentos e acordos internacionais firmados
pelo Brasil.
§ 1º Para os fins do disposto no caput , a Agência poderá solicitar esclarecimentos e informações e,
ainda, citar os agentes e representantes legais dos
operadores que estejam sob análise.
§ 2º Identificada a existência de legislação, procedimento ou prática prejudiciais aos interesses nacionais, a Agência instruirá o processo respectivo e
proporá, ou aplicará, conforme o caso, sanções, na
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forma prevista na legislação brasileira e nos regulamentos e acordos internacionais.
Art. 33. Os atos de outorga de autorização, concessão ou permissão a serem editados e celebrados
pela ANTT e pela ANTAQ obedecerão ao disposto na
Lei n. 8.987(3), de 13 de fevereiro de 1995, nas subseções II, III, IV e V desta Seção e nas regulamentações
complementares a serem editadas pelas Agências.
Subseção II
Das Concessões
Art. 34. (VETADO)
Art. 35. O contrato de concessão deverá refletir
fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais as relativas a:
I -definições do objeto da concessão;
II -prazo de vigência da concessão e condições
para sua prorrogação;
III -modo, forma e condições de exploração da
infra-estrutura e da prestação dos serviços, inclusive
quanto à segurança das populações e à preservação
do meio ambiente;
IV -deveres relativos à exploração da infra-estrutura e prestação dos serviços, incluindo os programas
de trabalho, o volume dos investimentos e os cronogramas de execução;
V -obrigações dos concessionários quanto às
participações governamentais e ao valor devido pela
outorga, se for o caso;
VI -garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao cumprimento do contrato, inclusive quanto à realização dos investimentos ajustados;
VII -tarifas;
VIII -critérios para reajuste e revisão das tarifas;
IX -receitas complementares ou acessórias e receitas provenientes de projetos associados;
X -direitos, garantias e obrigações dos usuários,
da Agência e do concessionário;
XI -critérios para reversibilidade de ativos;
XII -procedimentos e responsabilidades relativos à
declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis necessários à prestação do serviço ou execução de obra pública;
XIII -procedimentos para acompanhamento e
fiscalização das atividades concedidas e para auditoria do contrato;
XIV -obrigatoriedade de o concessionário fornecer
à Agência relatórios, dados e informações relativas às
atividades desenvolvidas;
XV -procedimentos relacionados com a transferência
da titularidade do contrato, conforme o disposto no art. 30;
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XVI -regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a
conciliação e a arbitragem;
XVII -sanções de advertência, multa e suspensão
da vigência do contrato e regras para sua aplicação,
em função da natureza, da gravidade e da reincidência da infração;
XVIII -casos de rescisão, caducidade, cassação,
anulação e extinção do contrato, de intervenção ou
encampação, e casos de declaração de inidoneidade.
§ 1º Os critérios para revisão das tarifas a que
se refere o inciso VIII do caput deverão considerar:
a) os aspectos relativos à redução ou desconto
de tarifas;
b) a transferência aos usuários de perdas ou ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem
custos e receitas e que não dependam do desempenho
e da responsabilidade do concessionário.
§ 2º A sanção de multa a que se refere o inciso
XVII do caput poderá ser aplicada isoladamente ou em
conjunto com outras sanções e terá valores estabelecidos em regulamento aprovado pela Diretoria da Agência,
obedecidos os limites previstos em legislação específica.
§ 3º A ocorrência de infração grave que implicar
sanção prevista no inciso XVIII do caput será apurada em processo regular, instaurado na forma do regulamento, garantindose a prévia e ampla defesa ao
interessado.
§ 4º O contrato será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, como condição de sua eficácia.
Art. 36. (VETADO)
Art. 37. O contrato estabelecerá que o concessionário estará obrigado a:
I -adotar, em todas as suas operações, as medidas
necessárias para a conservação dos recursos naturais,
para a segurança das pessoas e dos equipamentos e
para a preservação do meio ambiente;
II -responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus
prepostos e indenizar todos e quaisquer danos decorrentes das atividades contratadas, devendo ressarcir à
Agência ou à União os ônus que estas venham a suportar em conseqüência de eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do concessionário;
III -adotar as melhores práticas de execução de projetos e obras e de prestação de serviços, segundo normas
e procedimentos técnicos e científicos pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos
recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor.
Subseção III
Das Permissões
Art. 38. As permissões a serem outorgadas pela
ANTT e pela ANTAQ aplicar-seão à prestação regular
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de serviços de transporte de passageiros que independam da exploração da infra-estrutura utilizada e não
tenham caráter de exclusividade ao longo das rotas
percorridas, devendo também ser precedidas de licitação regida por regulamento próprio, aprovado pela
Diretoria da Agência, e pelo respectivo edital.
§ 1º O edital de licitação obedecerá igualmente
às prescrições do § 1º e dos incisos II a V do § 2º do
art. 34.
§ 2º O edital de licitação indicará obrigatoriamente:
I -o objeto da permissão;
II -o prazo de vigência e as condições para prorrogação da permissão;
III -o modo, a forma e as condições de adaptação
da prestação dos serviços à evolução da demanda;
IV -as características essenciais e a qualidade
da frota a ser utilizada; e
V -as exigências de prestação de serviços adequados.
Art. 39. O contrato de permissão deverá refletir
fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais as relativas a:
I -objeto da permissão, definindo-se as rotas e
itinerários;
II -prazo de vigência e condições para sua prorrogação;
III -modo, forma e condições de prestação dos
serviços, em função da evolução da demanda;
IV -obrigações dos permissionários quanto às
participações governamentais e ao valor devido pela
outorga, se for o caso;
V -tarifas;
VI -critérios para reajuste e revisão de tarifas;
VII -direitos, garantias e obrigações dos usuários,
da Agência e do permissionário;
VIII -procedimentos para acompanhamento e
fiscalização das atividades permitidas e para auditoria do contrato;
IX -obrigatoriedade de o permissionário fornecer
à Agência relatórios, dados e informações relativas às
atividades desenvolvidas;
X -procedimentos relacionados com a transferência da titularidade do contrato, conforme o disposto no art. 30;
XI -regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, incluindo
conciliação e arbitragem;
XII -sanções de advertência, multa e suspensão
da vigência do contrato e regras para sua aplicação,
em função da natureza, da gravidade e da reincidência da infração;
XIII -casos de rescisão, caducidade, cassação,
anulação e extinção do contrato, de
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intervenção ou encampação, e casos de declaração de inidoneidade.
§ 1º Os critérios a que se refere o inciso VI do
caput deverão considerar:
a) os aspectos relativos à redução ou desconto
de tarifas;
b) a transferência aos usuários de perdas ou ganhos econômicos decorrentes de fatores que afetem
custos e receitas e que não dependam do desempenho
e da responsabilidade do concessionário.
§ 2º A sanção de multa a que se refere o inciso
XII do caput poderá ser aplicada isoladamente ou em
conjunto com outras sanções e terá valores estabelecidos em regulamento aprovado pela Diretoria da
Agência, obedecidos os limites previstos em legislação específica.
§ 3º A ocorrência de infração grave que implicar
sanção prevista no inciso XIII do caput será apurada em
processo regular, instaurado na forma do regulamento,
garantindo-se a prévia e ampla defesa ao interessado.
§ 4º O contrato será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, como condição de sua eficácia.
Art. 40. (VETADO)
Art. 41. Em função da evolução da demanda, a
Agência poderá autorizar a utilização de equipamentos
de maior capacidade e novas freqüências e horários,
nos termos da permissão outorgada, conforme estabelece o inciso III do § 2º do art. 38.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 42. O contrato estabelecerá que o permissionário estará obrigado a:
Seção V
Da Estrutura Organizacional das Agências
Art. 53. A Diretoria da ANTT será composta por um
Diretor-Geral e quatro Diretores e a Diretoria da ANTAQ
será composta por um Diretor-Geral e dois Diretores.
§ 1º Os membros da Diretoria serão brasileiros, de
reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos a serem
exercidos, e serão nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos
da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.
§ 2º O Diretor-Geral será nomeado pelo Presidente
da República dentre os integrantes da Diretoria, e investido na função pelo prazo fixado no ato de nomeação.
Art. 54. Os membros da Diretoria cumprirão mandatos de quatro anos, não coincidentes, admitida uma
recondução. Parágrafo único. Em caso de vacância no
curso do mandato, este será completado pelo sucessor
investido na forma prevista no § 1º do art. 53.
*Vide Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de
setembro de 2001.
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MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.217-3, DE 4 DE SETEMBRO DE 2001
Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, que dispõe sobre a reestruturação
dos transportes aquaviário e terrestre, cria
o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º ALei no 10.233, de 5 de junho de 2001,
passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 5º
I -as políticas de desenvolvimento nacional, regional
e urbano, de defesa nacional, de meio ambiente e de
segurança das populações, formuladas pelas diversas
esferas de governo; “ (NR) “Art. 7º-A. O CONIT será
presidido pelo Ministro de Estado dos Transportes e
terá como membros os Ministros de Estado da Defesa,
da Justiça, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento
e Gestão, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e o Secretário Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República. Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre o funcionamento
do CONIT.” (NR) “Art. 13. IV -permissão, quando se
tratar de prestação regular de serviços de transporte
terrestre coletivo de passageiros desvinculados da exploração da infra-estrutura; V -autorização, quando se
tratar de prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros, de prestação
de serviço de transporte aquaviário, ou de exploração
de infra-estrutura de uso privativo.” (NR) “Art. 14. III -.c)
a construção e operação de terminais de uso privativo,
conforme disposto na Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993; .e) o transporte aquaviário; IV -depende de
permissão:
o transporte rodoviário coletivo regular de passageiros; b) o transporte ferroviário de passageiros não
associado à infra-estrutura. § 4o Os procedimentos para
as diferentes formas de outorga a que se refere este artigo são disciplinados pelo disposto nos arts. 28 a 51-A.”
(NR) “Art. 14-A. O exercício da atividade de transporte
rodoviário de cargas, por conta de terceiros e mediante
remuneração, depende de inscrição do transportador no
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Carga -RNTRC. Parágrafo único. O transportador a que
se refere o caput terá o prazo de um ano, a contar da
instalação da ANTT, para efetuar sua inscrição.” (NR)
“Art. 23. V -a exploração da infra-estrutura aquaviária fe-
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deral. (NR) “Art. 24. IX -autorizar projetos e investimentos
no âmbito das outorgas estabelecidas, encaminhando
ao Ministro de Estado dos Transportes, se for o caso,
propostas de declaração de utilidade pública;. XVI -representar o Brasil junto aos rganismos internacionais
e em convenções, acordos e tratados na sua área de
competência, observadas as diretrizes do Ministro de
Estado dos Transportes e as atribuições específicas
dos demais órgãos federais. Parágrafo único III -firmar
convênios de cooperação técnica com entidades e organismos internacionais.” (NR) “Art. 27. VII -aprovar as
propostas de revisão e de reajuste de tarifas encaminhadas pelas Administrações Portuárias, após prévia
comunicação ao Ministério da Fazenda; XVII -autorizar
projetos e investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro de Estado dos
Transportes, se for o caso, propostas de declaração de
utilidade pública; XXI -fiscalizar o funcionamento e a
prestação de serviços das empresas de navegação de
longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio
portuário, fluvial e lacustre; XXII -autorizar a construção
e a exploração de terminais portuários de uso privativo,
conforme previsto na Lei no 8.630, de 1993; XXIII -adotar
procedimentos para a incorporação ou desincorporação de bens, no âmbito das outorgas; XXIV -autorizar
as empresas brasileiras de navegação de longo curso,
de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário,
fluvial e lacustre, o afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de carga, conforme disposto
na Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997; XXV -celebrar
atos de outorga de concessão para a exploração da
infraestrutura aquaviária e portuária, gerindo e fiscalizando os respectivos contratos e demais instrumentos
administrativos. § 1º III -firmar convênios de cooperação
técnica com entidades e organismos internacionais. “
(NR) “Art. 28. II – d) prazos contratuais.” (NR) “Art. 30.
É permitida a transferência da titularidade das outorgas de concessão ou permissão, preservando-se seu
objeto e as condições contratuais, desde que o novo
titular atenda aos requisitos a que se refere o art. 29.
§ 2o Para o cumprimento do disposto no caput e no §
1o, serão também consideradas como transferência de
titularidade as transformações societárias decorrentes
de cisão, fusão, incorporação e formação de consórcio
de empresas concessionárias ou permissionárias.” (NR)
“Art. 32. 1o § Para os fins do disposto no caput, a Agência poderá solicitar esclarecimentos e informações e,
ainda, notificar os agentes e representantes legais dos
operadores que estejam sob análise. “ (NR) “Art. 34-A.
As concessões a serem outorgadas pela ANTT e pela
ANTAQ para a exploração de infra-estrutura, precedidas
ou não de obra pública, ou para prestação de serviços
de transporte ferroviário associado à exploração de infra-
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-estrutura, terão caráter de exclusividade quanto a seu
objeto e serão precedidas de licitação disciplinada em
regulamento próprio, aprovado pela Diretoria da Agência e no respectivo edital. § 1o As condições básicas do
edital de licitação serão submetidas à prévia consulta
pública. § 2o O edital de licitação indicará obrigatoriamente: I -o objeto da concessão, o prazo estimado
para sua vigência, as condições para sua prorrogação,
os programas de trabalho, os investimentos mínimos e
as condições relativas à reversibilidade dos bens e às
responsabilidades pelos ônus das desapropriações; II
-os requisitos exigidos dos concorrentes, nos termos do
art. 29, e os critérios de pré-qualificação, quando este
procedimento for adotado; III -a relação dos documentos
exigidos e os critérios a serem seguidos para aferição
da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da
regularidade jurídica dos interessados, bem como para
a análise técnica e econômico-financeira da proposta;
IV -os critérios para o julgamento da licitação, assegurando a prestação de serviços adequados, e considerando, isolada ou conjugadamente, a menor tarifa e a
melhor oferta pela outorga; V -as exigências quanto à
participação de empresas em consórcio.” (NR)
“Art. 38. § 1o O edital de licitação obedecerá igualmente às prescrições do § 1o e dos incisos II a V do §
2o do art. 34-A.” (NR) “Art. 44. V -sanções pecuniárias.”
(NR) “Art. 51-A. Fica atribuída à ANTAQ a competência
de supervisão e de fiscalização das atividades desenvolvidas pelas Administrações Portuárias nos portos
organizados, respeitados os termos da Lei nº 8.630,
de 1993. § 1º Na atribuição citada no caput deste artigo incluem-se as administrações dos portos objeto
de convênios de delegação celebrados pelo Ministério
dos Transportes nos termos da Lei nº 9.277, de 10 de
maio de 1996. § 2º A ANTAQ prestará ao Ministério
dos Transportes todo apoio necessário à celebração
dos convênios de delegação.” (NR) “Art. 74. Os Cargos
Comissionados Técnicos a que se refere o inciso V do
art. 70 são de ocupação privativa de empregados do
Quadro de Pessoal Efetivo e dos Quadros de Pessoal
Específico e em Extinção de que tratam os arts. 113 e
114-A e de requisitados de outros órgãos e entidades
da Administração Pública. “ (NR) “Art. 77. I -dotações
que forem consignadas no Orçamento Geral da União
para cada Agência, créditos especiais, transferências e
repasses; III -os produtos das arrecadações de taxas
de fiscalização da prestação de serviços e de exploração de infra-estrutura atribuídas a cada Agência. “ (NR)
“Seção IX
Das Sanções
Art. 78-A. A infração a esta Lei e o descumprimento dos deveres estabelecidos no contrato de conces-
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são, no termo de permissão e na autorização sujeitará
o responsável às seguintes sanções, aplicáveis pela
ANTT e pela ANTAQ, sem prejuízo das de natureza
civil e penal: I -advertência; II -multa; III -suspensão IV
-cassação V -declaração de inidoneidade. Parágrafo
único. Na aplicação das sanções referidas no caput,
a ANTAQ observará o disposto na Lei no 8.630, de
1993, inclusive no que diz respeito às atribuições da
Administração Portuária e do Conselho de Autoridade
Portuária. Art. 78-B. O processo administrativo para a
apuração de infrações e aplicação de penalidades será
circunstanciado e permanecerá em sigilo até decisão
final. Art. 78-C. No processo administrativo de que trata
o art. 78-B, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, permitida a adoção de medidas cautelares
de necessária urgência.
Art. 78-D. Na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos
dela resultantes para o serviço e para os usuários, a
vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes do infrator e a
reincidência genérica ou específica. Parágrafo único.
Entende-se por reincidência específica a repetição de
falta de igual natureza. Art. 78-E. Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também serão punidos com
sanção de multa seus administradores ou controladores, quando tiverem agido com dolo ou culpa. Art. 78F. A multa poderá ser imposta isoladamente ou em
conjunto com outra sanção e não deve ser superior a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). § 1º O valor
das multas será fixado em regulamento aprovado pela
Diretoria de cada Agência, e em sua aplicação será
considerado o princípio da proporcionalidade entre a
gravidade da falta e a intensidade da sanção. § 2º A
imposição, ao prestador de serviço de transporte, de
multa decorrente de infração à ordem econômica observará os limites previstos na legislação específica.
Art. 78-G. A suspensão, que não terá prazo superior a
cento e oitenta dias, será imposta em caso de infração
grave cujas circunstâncias não justifiquem a cassação.
Art. 78-H. Na ocorrência de infração grave, apurada
em processo regular instaurado na forma do regulamento, a ANTT e a ANTAQ poderão cassar a autorização. Art. 78-I. A declaração de inidoneidade será
aplicada a quem tenha praticado atos ilícitos visando
frustrar os objetivos de licitação ou a execução de contrato. Parágrafo único. O prazo de vigência da declaração de inidoneidade não será superior a cinco anos.
Art. 78-J. Não poderá participar de licitação ou receber
outorga de concessão ou permissão, e bem assim ter
deferida autorização, a empresa proibida de licitar ou
contratar com o Poder Público, que tenha sido declarada inidônea ou tenha sido punida nos cinco anos
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anteriores com a pena de cassação ou, ainda, que
tenha sido titular de concessão ou permissão objeto
de caducidade no mesmo período.” (NR) “Art. 82 V
-gerenciar, diretamente ou por meio de convênios de
delegação ou cooperação, projetos e obras de construção, recuperação e ampliação de rodovias, ferrovias,
vias navegáveis, terminais e instalações portuárias,
decorrentes de investimentos programados pelo Ministério dos Transportes e autorizados pelo Orçamento Geral da União; ... § 2o No exercício das atribuições
previstas neste artigo e relativas a vias navegáveis e
instalações portuárias, o DNIT observará as prerrogativas específicas da Autoridade Marítima.” (NR) “Art.
83. Na contratação de programas, projetos e obras
decorrentes do exercício direto das atribuições de que
trata o art. 82, o DNIT deverá zelar pelo cumprimento
das boas normas de concorrência, fazendo com que
os procedimentos de divulgação de editais, julgamento de licitações e celebração de contratos se processem em fiel obediência aos preceitos da legislação
vigente, revelando transparência e fomentando a competição, em defesa do interesse público. “ (NR) “Art.
84. § 2o O DNIT supervisionará os convênios de delegação, podendo denunciálos ao verificar o descumprimento de seus objetivos e preceitos.” (NR) “Art. 85-A.
Integrará a estrutura organizacional do DNIT uma
Procuradoria-Geral, uma Ouvidoria, uma Corregedoria
e uma Auditoria.” (NR) “Art. 85-B. À Procuradoria-Geral
do DNIT compete exercer a representação judicial da
autarquia.” (NR) “Art. 85-C. À Auditoria do DNIT compete fiscalizar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da autarquia. Parágrafo único. O auditor do
DNIT será indicado pelo Ministro de Estado dos Transportes e nomeado pelo Presidente da República.” (NR)
“Art. 85-D. À Ouvidoria do DNIT compete: I -receber
pedidos de informações, esclarecimentos e reclamações afetos à autarquia e responder diretamente aos
interessados; II -produzir, semestralmente e quando
julgar oportuno, relatório circunstanciado de suas atividades e encaminhá-lo à Diretoria-Geral e ao Ministério dos Transportes.” (NR) “Art. 86. II -definir parâmetros e critérios para elaboração dos planos e programas
de trabalho e de investimentos do DNIT, em conformidade com as diretrizes e prioridades estabelecidas;.”
(NR) “Art. 88. Parágrafo único. As nomeações dos Diretores do DNIT serão precedidas, individualmente, de
aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea
“f” do inciso III do art. 52 da Constituição.” (NR) “Art.
89. VII -submeter à aprovação do Conselho de Administração as propostas de modificação do regimento
interno do DNIT. “ (NR) “Art. 100. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas e os investimentos necessários à implantação e ao funcionamento da
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ANTT, da ANTAQ e do DNIT, podendo remanejar,
transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de
2001, consignadas em favor do Ministério dos Transportes e suas Unidades Orçamentárias vinculadas,
cujas atribuições tenham sido transferidas ou absorvidas pelo Ministério dos Transportes ou pelas entidades criadas por esta Lei, mantida a mesma classificação orçamentária, expressa por categoria de programação em seu menor nível, conforme definida no § 2º
do art. 3º da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000,
assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos,
modalidades de aplicação e identificadores de uso e
da situação primária ou financeira da despesa.” (NR)
“Art. 102-A. Instaladas a ANTT, a ANTAQ e o DNIT,
ficam extintos a Comissão Federal de Transportes Ferroviários -COFER e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -DNER e dissolvida a Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes -GEIPOT.
§ 1º A dissolução e liquidação do GEIPOT observarão,
no que couber, o disposto na Lei no 8.029, de 12 de
abril de 1990. § 2º Decreto do Presidente da República disciplinará a transferência e a incorporação dos
direitos, das obrigações e dos bens móveis e imóveis
do DNER. § 3º Caberá ao inventariante do DNER adotar as providências cabíveis para o cumprimento do
decreto a que se refere o § 2o. § 4º Decreto do Presidente da República disciplinará o processo de liquidação do GEIPOT e a transferência do pessoal a que se
refere o art. 114-A.” (NR) “Art. 103-A. Para efetivação
do processo de descentralização dos transportes ferroviários urbanos e metropolitanos de passageiros, a
União destinará à CBTU os recursos necessários ao
atendimento dos projetos constantes dos respectivos
convênios de transferência desses serviços, podendo
a CBTU: I -executar diretamente os projetos; II -transferir para os Estados e Municípios, ou para sociedades
por eles constituídas, os recursos necessários para a
implementação do processo de descentralização. Parágrafo único. Para o disposto neste artigo, o processo
de descentralização compreende a transferência, a
implantação, a modernização, a ampliação e a recuperação dos serviços.” (NR) “Art. 103-B. Após a descentralização dos transportes ferroviários urbanos e
metropolitanos de passageiros, a União destinará à
CBTU, para repasse ao Estado de Minas Gerais, por
intermédio da empresa Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S.A., os recursos necessários ao pagamento das despesas com a folha de pessoal, encargos
sociais, benefícios e contribuição à Fundação Rede
Ferroviária de Seguridade Social -REFER, dos empregados transferidos, por sucessão trabalhista, na data
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da transferência do Sistema de Trens Urbanos de Belo
Horizonte para o Estado de Minas Gerais, Município
de Belo Horizonte e Município de Contagem, de acordo com a Lei nº 8.693, de 3 de agosto de 1993. § 1º
Os recursos serão repassados mensalmente a partir
da data da efetiva assunção do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte até 30 de junho de 2003,
devendo ser aplicados exclusivamente nas despesas
referenciadas neste artigo. § 2º A autorização de que
trata este artigo fica limitada ao montante das despesas acima referidas, corrigidas de acordo com os reajustes salariais praticados pela Companhia Brasileira
de Trens Urbanos -CBTU correndo à conta de sua
dotação orçamentária.” (NR) “Art. 103-C. As datas limites a que se referem o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.600,
de 19 de janeiro de 1998, e o § 1º do art. 1º da Lei nº
9.603, de 22 de janeiro de 1998, passam, respectivamente, para 30 de junho de 2003 e 31 de dezembro
de 2005.” (NR) “Art. 103-D. Caberá à CBTU analisar,
acompanhar e fiscalizar, em nome da União, a utilização dos recursos supramencionados, de acordo com
o disposto nesta Lei e na legislação vigente.” (NR) “Art.
113-A. O ingresso nos cargos de que trata o art. 113
será feito por redistribuição do cargo, na forma do disposto na Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000. Parágrafo único. Em caso de demissão, dispensa, aposentadoria ou falecimento do servidor, fica extinto o cargo
por ele ocupado.” (NR) “Art. 114-A. Ficam criados os
Quadros de Pessoal em Extinção na ANTT, na ANTAQ
e no DNIT, com a finalidade exclusiva de absorver, a
critério do Poder Executivo, empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho dos quadros de
pessoal do Ministério dos Transportes, da RFFSA, do
GEIPOT, das Administrações Hidroviárias e da Companhia de Docas do Rio de Janeiro -CDRJ, lotados no
Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias -INPH, na
data de publicação desta Lei. § 1º O ingresso de pessoal no quadro de que trata o caput será feito por inalterados e seu desenvolvimento na carreira estabelecido pelo plano de cargos e salários em que estejam
enquadrados em seus órgãos ou entidades de origem.”
(NR) “Art. 115. Os Quadros de Pessoal Específico e
em Extinção, de que tratam os arts. 113 e 114-A, acrescidos dos quantitativos de servidores ou empregados
requisitados, não poderão ultrapassar os quadros gerais de pessoal efetivo da ANTT, da ANTAQ e do DNIT.
“ (NR) “Art. 116-A. Fica o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão autorizado a aprovar a realização
de programa de desligamento voluntário para os empregados da Rede Ferroviária Federal S.A., em liquidação.” (NR) “Art. 118. .. § 1o A paridade de remuneração prevista na legislação citada nos incisos I e II terá
como referência os valores remuneratórios percebidos
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pelos empregados da RFFSA que vierem a ser absorvidos pela ANTT, conforme estabelece o art. 114-A. .”
(NR) “Art. 119. Ficam a ANTT, a ANTAQ e o DNIT autorizados a atuarem como patrocinadores do Instituto
GEIPREV de Seguridade Social, da Fundação Rede
Ferroviária de Seguridade Social -REFER e do Portus
-Instituto de Seguridade Social, na condição de sucessoras das entidades às quais estavam vinculados os
empregados que absorverem, nos termos do art. 114
A, observada a exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do participante. ...” (NR)
sucessão trabalhista, não caracterizando rescisão contratual.
§ 2º Em caso de demissão, dispensa, aposentadoria ou falecimento do funcionário, fica extinto o
emprego por ele ocupado.
Art. 2o São em número de trinta os Cargos Comissionados Técnicos, nível V, da ANTT, constante da
Tabela II do Anexo I à Lei no 10.233, de 2001. Art. 3º
A VALEC -Engenharia, Construção e Ferrovias S.A.
manterá suas atividades até a conclusão das obras
da Estrada de Ferro Norte-Sul, que liga os Municípios
de Belém, no Estado do Pará, e Senador Canedo, no
Estado de Goiás.
§ 1º Caso a VALEC ou a Estrada de Ferro Norte-Sul seja privatizada antes da conclusão das obras
mencionadas no caput, tal conclusão deverá integrar
o rol de obrigações da futura concessionária.
§ 2º Atendido ao disposto no caput ou privatizada
a Estrada de Ferro Norte-Sul, ficará dissolvida a VALEC, observadas as normas da Lei no 8.029, de 1990.
Art. 4o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções econômicas para a cobertura de déficit
de manutenção da Companhia de Navegação do São
Francisco FRANAVE, até 31 de dezembro de 2002.
Art. 5o Decreto do Presidente da República disporá sobre a definição da área dos portos organizados,
por proposta do Ministério dos Transportes, ouvida a
ANTAQ.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.201-2, de 24 de
agosto de 2001.
Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 8o Ficam revogados o inciso IV do art. 44
e o § 1o do art. 115 da Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, e a Medida Provisória nº 2.201-2, de 24 de
agosto de 2001
Brasília, 4 de setembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Eliseu Padilha Martus Tavares
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MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001
Estabelece princípios gerais da Política Nacional
do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a
Agência Nacional do Cinema -ANCINE, institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional -PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de
Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional
-FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional e dá outras providências.
CAPÍTULO IV
Da Agência Nacional do Cinema -ANCINE
Seção II
Da Estrutura
Art. 8º A ANCINE será dirigida em regime de
colegiado por uma diretoria composta de um Diretor-Presidente e três Diretores, com mandatos não coincidentes de quatro anos.
§ 1o Os membros da Diretoria serão brasileiros,
de reputação ilibada e elevado conceito no seu campo de especialidade, escolhidos pelo Presidente da
República e por ele nomeados após aprovação pelo
Senado Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III
do art. 52 da Constituição Federal.
§ 2o O Diretor-Presidente da ANCINE será escolhido pelo Presidente da República entre os membros
da Diretoria Colegiada.
§ 3o Em caso de vaga no curso do mandato de
membro da Diretoria Colegiada, este será completado por sucessor investido na forma prevista no § 1o
deste artigo, que o exercerá pelo prazo remanescente.
§ 4o Integrarão a estrutura da ANCINE uma Procuradoria-Geral, que a representará em juízo, uma
Ouvidoria-Geral e uma Auditoria. § 5o A substituição
dos dirigentes em seus impedimentos será disciplinada em regulamento.
Art. 9º Compete à Diretoria Colegiada da ANCINE: I -exercer sua administração; II -editar normas
sobre matérias de sua competência; III -aprovar seu
regimento interno; IV -cumprir e fazer cumprir as políticas e diretrizes aprovadas pelo Conselho Superior de
Cinema; V -deliberar sobre sua proposta de orçamento;
VI -determinar a divulgação de relatórios semestrais
sobre as atividades da Agência;
VII -decidir sobre a venda, cessão ou aluguel de
bens integrantes do seu patrimônio;
VIII -notificar e aplicar as sanções previstas na
legislação;
IX -julgar recursos interpostos contra decisões
de membros da Diretoria;
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X -autorizar a contratação de serviço de terceiros
na forma da legislação vigente;
XI -autorizar a celebração de contratos, convênios e acordos;
Parágrafo único. A Diretoria Colegiada reunir-se-á
com a presença de, pelo menos, três diretores, dentre eles o Diretor-Presidente, e deliberará por maioria
simples de votos.
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
CAPÍTULO II
Da Licitação
Seção I
Das Modalidades, Limites e Dispensa
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I -para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;
II -para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade
e divulgação;
III -para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
§ 1º Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento,
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e
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o agente público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do
art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e
o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8º, deverão ser comunicados dentro de
três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias,
como condição para eficácia dos atos.
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº
9.648, de 27/05/1998
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I -caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II -razão da escolha do fornecedor ou executante;
III -justificativa do preço;
IV -documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados.
* Inciso IV acrescido pela Lei nº 9.648, de
27/05/1998

aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das pessoas são originariamente sigilosos.
§ 2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será
restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a
contar da data de sua produção, podendo esse prazo
ser prorrogado, por uma única vez, por igual período.
§ 3º O acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e à imagem das pessoas será restrito
por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da
data de sua produção.
Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito
próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte.
Parágrafo único. Nenhuma norma de organização
administrativa será interpretada de modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo.

Seção II
Da Habilitação

TÍTULO II
Julgamento e Fiscalização

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I -habilitação jurídica;
II -qualificação técnica;
III -qualificação econômica-financeira;
IV -regularidade fiscal.
V -cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal.
* O cumprimento do disposto neste artigo obedecerá o disposto no artigo 1º do Decreto nº 4.358,
de 05/09/2002.
* Inciso V acrescido pela Lei nº 9.854, de
27/10/1999

CAPÍTULO I
Julgamento de Contas

LEI Nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos
Públicos e Privados e dá outras providências.
CAPÍTULO V
Do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos
Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo
que deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos
na classificação dos documentos por eles produzidos.
§ 1º Os documentos cuja divulgação ponha em
risco a segurança da sociedade e do Estado, bem como

LEI Nº 8.443 DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências.

Seção I
Tomada e Prestação de Contas
Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos estabelecidos no Regimento Interno,
os seguintes:
I -relatório de gestão;
II -relatório do tomador de contas, quando couber;
III -relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que
consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir
as faltas encontradas;
IV -pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico
equivalente, na forma do art. 52 desta Lei.
Seção II
Decisões em Processo de Tomada
ou Prestações de Contas
Art. 10. A decisão em processo de tomada ou
prestação de contas pode ser preliminar, definitiva ou
terminativa.
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§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator
ou o Tribunal, antes de pronunciarse quanto ao mérito
das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar
a citação ou a audiência dos responsáveis ou, ainda,
determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.
§ 2º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal
julga as contas regulares, regulares com ressalva, ou
irregulares.
§ 3º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal
ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos dos artigos 20 e 21
desta Lei.
LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994
Transforma o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica -CADE em Autarquia,
dispõe sobre a Prevenção e a Repressão
às Infrações contra a Ordem Econômica e
dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a prevenção e a
repressão às infrações contra a ordem econômica,
orientada pelos ditames constitucionais de liberdade
de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao
abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A coletividade é a titular dos
bens jurídicos protegidos por esta Lei.
CAPÍTULO II
Da Territorialidade
Art. 2º Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que seja signatário o Brasil, às
práticas cometidas no todo ou em parte no território
nacional ou que nele produzam ou possam produzir
efeitos.
§ 1º Reputa-se domiciliada no Território Nacional
a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil
filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento,
agente ou representante.
* § 1º com redação dada pela Lei nº 10.149, de
21/12/2000
§ 2º A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou
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estatutária, na pessoa do responsável por sua filial,
agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.
§ 2º acrescido pela Lei nº 10.149, de 21/12/2000
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais.
TÍTULO III
Dos Direitos e Vantagens
CAPÍTULO V
Dos Afastamentos
Seção I
Do Afastamento para Servir
a outro Órgão ou Entidade
Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter
exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da
União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
* Art. 93 caput com redação dada pela Lei nº
8.270, de 17/12/1991.
I -para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
* Inciso I com redação dada pela Lei nº 8.270,
de 17/12/1991.
II -em casos previstos em leis específicas.
* Inciso II com redação dada pela Lei nº 8.270,
de 17/12/1991.
§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para
órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do
órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para
o cedente nos demais casos.
* § 1º com redação dada pela Lei nº 8.270, de
17/12/1991.
§ 2º Na hipótese de o servidor cedido à empresa
pública ou sociedade de economia mista, nos termos
das respectivas normas, optar pela remuneração do
cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade
de origem.
* § 2º com redação dada pela Lei nº 8.270, de
17/12/1991.
§ 3º A cessão far-se-á mediante portaria publicada no “Diário Oficial” da União.
§ 3º com redação dada pela Lei nº 8.270, de
17/12/1991.
§ 4º Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá
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ter exercício em outro órgão da Administração Federal
direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para
fim determinado e a prazo certo.
§ 4º acrescentado pela Lei nº 8.270, de 17/12/1991.
§ 5º com redação dada pela Lei nº 10.470, de
25/06/2002
§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições
dos §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 6º As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba
recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou
parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e II e
§§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão
ou função gratificada.
* § 6º acrescido pela Lei nº 10.470, de 25/06/2002
§ 7º O Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, com a finalidade de promover a composição
da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação
ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos
§§ 1º e 2º deste artigo.
* § 7º acrescido pela Lei nº 10.470, de 25/06/2002
Seção II
Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo
Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo
aplicam-se as seguintes disposições:
I -tratando-se de mandato federal, estadual ou
distrital, ficará afastado do cargo;
II -investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
III -investido no mandato de vereador:
a) havendo compatibilidade de horário, perceberá
as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;
b) não havendo compatibilidade de horário, será
afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
§ 1º No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em
exercício estivesse.
§ 2º O servidor investido em mandato eletivo ou
classista não poderá ser removido ou redistribuído de
ofício para localidade diversa daquela onde exerce o
mandato.
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LEI Nº 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre o Regime Jurídico da Instalações Portuárias, e dá outras providências.
CAPÍTULO VI
Da Administração do Porto Organizado
Seção I
Do Conselho de Autoridade Portuária
Art. 31. O Conselho de Autoridade Portuária será
constituído pelos seguintes blocos de membros titulares e respectivos suplentes:
I -bloco do poder público, sendo:
a) um representante do Governo Federal, que
será o presidente do Conselho;
b) um representante do Estado onde se localiza
o porto;
c) um representante dos Municípios onde se localiza o porto ou os portos organizados abrangidos
pela concessão.
II -bloco dos operadores portuários, sendo:
a) um representante da Administração do Porto;
b) um representante dos armadores;
c) um representante dos titulares de instalações
portuárias privadas localizadas dentro dos limites da
área do porto;
d) um representante dos demais operadores
portuários.
III -bloco da classe dos trabalhadores portuários, sendo:
a) dois representantes dos trabalhadores portuários avulsos;
b) dois representantes dos demais trabalhadores portuários.
IV -bloco dos usuários dos serviços e afins, sendo:
a) dois representantes dos exportadores e importadores de mercadorias;
b) dois representantes dos proprietários e consignatários de mercadorias;
c) um representante dos terminais retroportuários.
§ 1º Para os efeitos do disposto neste artigo, os
membros do Conselho serão indicados:
I -pelo Ministério competente, Governadores de
Estado e Prefeitos Municipais, no caso do inciso do
caput deste artigo;
II -pelas entidades de classe das respectivas
categorias profissionais e econômicas, nos casos dos
incisos II e III do caput deste artigo;
III -pela Associação de Comércio Exterior -AEB,
no caso do inciso IV, alínea a do caput deste artigo;
IV -pelas associações comerciais locais, no caso
do inciso IV, alínea b do caput deste artigo.
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§ 2º Os membros do Conselho serão designados
pelo Ministério competente para um mandato de dois
anos, podendo ser reconduzidos por igual ou iguais
períodos.
§ 3º Os membros do Conselho não serão remunerados, considerando-se de relevante interesse público os serviços prestados.
§ 4º As deliberações do Conselho serão tomadas
de acordo com as seguintes regras:
I -cada bloco terá direito a um voto;
II -O presidente do Conselho terá voto de qualidade.
§ 5º As deliberações do Conselho serão baixadas
em ato do seu presidente.
Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária
-CAPs instituirão Centros de Treinamento Profissional
destinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal
para o desempenho de cargos e o exercício de funções e ocupações peculiares às operações portuárias
e suas atividades correlatas.
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o Regime de Concessão e
Permissão da Prestação de Serviços Públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º As concessões de serviços públicos e de
obras públicas e as permissões de serviços públicos
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição
Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes
e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios promoverão a revisão e as
adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as peculiaridades
das diversas modalidades dos seus serviços.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I -poder concedente: a União, o Estado, o Distrito
Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução
de obra pública, objeto de concessão ou permissão;
II -concessão de serviço público: a delegação de
sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco
e por prazo determinado;
III -concessão de serviço público precedida da
execução de obra pública: a construção, total ou par-
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cial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada
pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a
sua realização, por sua conta e risco, de forma que
o investimento da concessionária seja remunerado e
amortizado mediante a exploração do serviço ou da
obra por prazo determinado;
IV -permissão de serviço público: a delegação,
a título precário, mediante licitação, da prestação de
serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco.
Art. 3º As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável
pela delegação, com a cooperação dos usuários.
Art. 4º A concessão de serviço público, precedida
ou não da execução de obra pública, será formalizada
mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.
LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, Disciplina o Regime das Concessões de Serviços Públicos de Energia
Elétrica e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Das Atribuições e da Organização
Art. 4º A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro Diretores, em regime de colegiado, cujas
funções serão estabelecidas no ato administrativo que
aprovar a estrutura organizacional da autarquia.
§ 1º O decreto de constituição da ANEEL indicará qual dos diretores da autarquia terá a incumbência
de, na qualidade de ouvidor, zelar pela qualidade do
serviço público de energia elétrica, receber, apurar e
solucionar as reclamações dos usuários.
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.649, de 27/05/1998).
§ 3º O processo decisório que implicar afetação
de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico
ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto
de lei ou, quando possível, por via administrativa, será
precedido de audiência pública convocada pela ANEEL.
Art. 5º O Diretor-Geral e os demais Diretores
serão nomeados pelo Presidente da República para
cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos,
ressalvado o que dispõe
o art. 29.
Parágrafo único. A nomeação dos membros da
Diretoria dependerá de prévia aprovação do Senado
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Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52
da Constituição Federal.
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 155, DE 23 DE DEZEMBRO 2003
Dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias
especiais denominadas Agências Reguladoras, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Ficam criadas, para exercício exclusivo nas
autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras, referidas no Anexo I desta Medida Provisória, e
observados os respectivos quantitativos, as carreiras de:
I -Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos
de Telecomunicações, composta por cargos de nível
superior de Especialista em Regulação de Serviços
Públicos de Telecomunicações, com atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços
públicos e de exploração de mercados nas áreas de
telecomunicações, bem como à implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas respectivos
a essas atividades.
II -Regulação e Fiscalização da Atividade Cinematográfica e Audiovisual, composta por cargos de
nível superior de Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual, com atribuições
voltadas às atividades especializadas de regulação,
inspeção, fiscalização e controle da legislação relativa
à indústria cinematográfica e videofonográfica, bem
como implementação de políticas e à realização de
estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.
III -Regulação e Fiscalização de Recursos Energéticos, composta por cargos de nível superior de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia, com atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle
da prestação de serviços públicos e de exploração da
energia elétrica, bem como à implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas respectivos
a essas atividades.
IV -Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural, composta por cargos de nível
superior de Especialista em Geologia e Geofísica do
Petróleo e Gás Natural, com atribuições voltadas a
atividades de nível superior inerentes à identificação
e prospecção de jazidas de petróleo e gás natural,
envolvendo planejamento, coordenação, fiscalização
e assistência técnica às atividades geológicas de superfície e subsuperfície e outros correlatos; acompa-

699

Fevereiro de 2013

nhamento geológico de poços; pesquisas, estudos,
mapeamentos e interpretações geológicas, visando
à exploração de jazidas de petróleo e gás natural, e
à elaboração de estudos de impacto ambiental e de
segurança em projetos de obras e operações de exploração de petróleo e gás natural.
V -Regulação e Fiscalização de Petróleo e Derivados e Gás Natural, composta por cargos de nível
superior de Especialista em Regulação de Petróleo
e Derivados e Gás Natural, com atribuições voltadas
às atividades especializadas de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da prospecção petrolífera, da
exploração, da comercialização e do uso de petróleo
e derivados e gás natural, e da prestação de serviços
públicos e produção de combustíveis e de derivados
do petróleo e gás natural, bem como à implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades.
VI -Regulação e Fiscalização de Saúde Suplementar, composta por cargos de nível superior de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, com
atribuições voltadas às atividades especializadas de
regulação, inspeção, fiscalização e controle da assistência suplementar à Saúde, bem como à implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades.
VII -Regulação e Fiscalização de Serviços de
Transportes Aquaviários, composta por cargos de nível superior de Especialista em Regulação de Serviços
de Transportes Aquaviários, com atribuições voltadas
às atividades especializadas de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes aquaviários e portuários, inclusive
infra-estrutura, bem como implementação de políticas
e à realização de estudos e pesquisas respectivos a
essas atividades.
VIII -Regulação e Fiscalização de Serviços de
Transportes Terrestres, composta por cargos de nível
superior de Especialista em Regulação de Serviços
de Transportes Terrestres, com atribuições voltadas
às atividades especializadas de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes terrestres, inclusive infra-estrutura,
bem como à implementação de políticas e realização
de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.
IX -Regulação e Fiscalização de Locais, Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária, composta por
cargos de nível superior de Especialista em Regulação
e Vigilância Sanitária, com atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle das instalações físicas da produção
e da comercialização de alimentos, medicamentos e
insumos sanitários, bem como à implementação de
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políticas e realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.
X -Suporte à Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos de Telecomunicações, composta por
cargos de nível intermediário de Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com
atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico
especializado às atividades de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da prestação de serviços públicos e de exploração de mercados nas áreas de telecomunicações, bem como à implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas respectivos
a essas atividades.
XI -Suporte à Regulação e Fiscalização da Atividade Cinematográfica e Audiovisual, composta por
cargos de nível intermediário de Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual, com
atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico
especializado às atividades de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da legislação relativa à indústria cinematográfica e videofonográfica, bem como
implementação de políticas e à realização de estudos
e pesquisas respectivos a essas atividades.
XII -Suporte à Regulação e Fiscalização de Petróleo e Derivados e Gás Natural, composta por cargos de nível de nível intermediário de Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados e Gás Natural, com
atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico
especializado às atividades de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da prospecção petrolífera, da
exploração, da comercialização e do uso de petróleo
e derivados e gás natural, e da prestação de serviços
públicos e produção de combustíveis e de derivados
do petróleo e gás natural, bem como à implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades.
XIII -Suporte à Regulação e Fiscalização de Saúde Suplementar, composta por cargos de nível intermediário de Técnico em Regulação de Saúde Suplementar,
com atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico
especializado às atividades de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da assistência suplementar à
Saúde, bem como à implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas respectivos a essas
atividades.
XIV -Suporte à Regulação e Fiscalização de Serviços de Transportes Aquaviários, composta por cargos
de nível intermediário de Técnico em Regulação de
Serviços de Transportes Aquaviários, com atribuições
voltadas ao suporte e ao apoio técnico especializado às
atividades de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes
aquaviários e portuários, inclusive infra-estrutura, bem
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como implementação de políticas e à realização de
estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.
XV -Suporte à Regulação e Fiscalização de Serviços de Transportes Terrestres, composta por cargos
de nível intermediário de Técnico em Regulação de
Serviços de Transportes Terrestres, com atribuições
voltadas ao suporte e ao apoio técnico especializado
às atividades de regulação, inspeção, fiscalização e
controle da prestação de serviços públicos de transportes terrestres, inclusive infra-estrutura, bem como
à implementação de políticas e realização de estudos
e pesquisas respectivos a essas atividades.
XVI -Suporte à Regulação e Fiscalização de
Locais, Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária,
composta por cargos de nível intermediário de Técnico
em Regulação e Vigilância Sanitária, com atribuições
voltadas ao suporte e ao apoio técnico especializado
às atividades de regulação, inspeção, fiscalização e
controle das instalações físicas, da produção e da comercialização de alimentos, medicamentos e insumos
sanitários, bem como à implementação de políticas e
realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.
XVII -Analista Administrativo, composta por cargos de nível superior de Analista Administrativo, com
atribuições voltadas para o exercício de atividades
administrativas e logísticas relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras
referidas no Anexo I, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução
dessas atividades.
XVIII -Técnico Administrativo, composta por cargos de nível intermediário de Técnico Administrativo,
com atribuições voltadas para o exercício de atividades
administrativas e logísticas de nível intermediário relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo das autarquias especiais denominadas
Agências Reguladoras referidas no Anexo I, fazendo
uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis
para a consecução dessas atividades.
LEI Nº 10.848, DE 15 DE MARÇO DE 2004
Dispõe sobre a comercialização de energia
elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de
maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993,
9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26
de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998,
9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26
de abril de 2002, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º A comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de
serviços e instalações de energia elétrica, bem como
destes com seus consumidores, no Sistema Interligado
Nacional -SIN, dar-se-á mediante contratação regulada
ou livre, nos termos desta Lei e do seu regulamento, o
qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre:
I -condições gerais e processos de contratação
regulada;
II -condições de contratação livre;
III -processos de definição de preços e condições
de contabilização e liquidação das operações realizadas no mercado de curto prazo;
IV -instituição da convenção de comercialização;
V -regras e procedimentos de comercialização,
inclusive as relativas ao intercâmbio internacional de
energia elétrica;
VI -mecanismos destinados à aplicação do disposto no art. 3º, inciso X, da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, por descumprimento do previsto
neste artigo;
VII -tratamento para os serviços ancilares de
energia elétrica e para as restrições de transmissão;
VIII -mecanismo de realocação de energia para
mitigação do risco hidrológico;
IX -limites de contratação vinculados a instalações de geração ou à importação de energia elétrica,
mediante critérios de garantia de suprimento;
X -critérios gerais de garantia de suprimento de
energia elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de fornecimento e modicidade
de tarifas e preços, a serem propostos pelo Conselho
Nacional de Política Energética -CNPE; e
XI -mecanismos de proteção aos consumidores.
§ 1o A comercialização de que trata este artigo
será realizada nos ambientes de contratação regulada
e de contratação livre.
§ 2o Submeter-se-ão à contratação regulada a
compra de energia elétrica por concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 2o
desta Lei, e o fornecimento de energia elétrica para o
mercado regulado.
§ 3o A contratação livre dar-se-á nos termos do art.
10 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, mediante
operações de compra e venda de energia elétrica envolvendo os agentes concessionários e autorizados de
geração, comercializadores e importadores de energia
elétrica e os consumidores que atendam às condições
previstas nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, com a redação dada por esta Lei. § 4o
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Na operação do Sistema Interligado Nacional – SIN,
serão considerados:
I -a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para o atendimento aos requisitos da carga,
considerando as condições técnicas e econômicas
para o despacho das usinas;
II -as necessidades de energia dos agentes;
III -os mecanismos de segurança operativa, podendo incluir curvas de aversão ao risco de deficit
de energia;
IV -as restrições de transmissão;
V -o custo do deficit de energia; e
VI -as interligações internacionais.
§ 5o Nos processos de definição de preços e de
contabilização e liquidação das operações realizadas
no mercado de curto prazo, serão considerados intervalos de tempo e escalas de preços previamente estabelecidos que deverão refletir as variações do valor
econômico da energia elétrica, observando inclusive
os seguintes fatores:
I -o disposto nos incisos I a VI do § 4o deste artigo;
II -o mecanismo de realocação de energia para
mitigação do risco hidrológico; e
III -o tratamento para os serviços ancilares de
energia elétrica.
§ 6o A comercialização de que trata este artigo
será realizada nos termos da Convenção de Comercialização, a ser instituída pela Agência Nacional de
Energia Elétrica ANEEL, que deverá prever:
I -as obrigações e os direitos dos agentes do
setor elétrico;
II -as garantias financeiras;
III -as penalidades; e
IV -as regras e procedimentos de comercialização, inclusive os relativos ao intercâmbio internacional
de energia elétrica.
§ 7º Com vistas em assegurar o adequado equilíbrio entre confiabilidade de fornecimento e modicidade
de tarifas e preços, o Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE proporá critérios gerais de garantia de suprimento, a serem considerados no cálculo
das energias asseguradas e em outros respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, incluindo
importação.
§ 8º A comercialização de energia elétrica de que
trata este artigo será feita com a observância de mecanismos de proteção aos consumidores, incluindo os
limites de repasses de custo de aquisição de energia
elétrica de que trata o art. 2 º desta Lei.
§ 9º As regras de comercialização previstas nesta
Lei aplicam-se às concessionárias, permissionárias e
autorizadas de geração, de distribuição e de comer-

702

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cialização de energia elétrica, incluindo as empresas
sob controle federal, estadual ou municipal.
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
CAPÍTULO IV
Da Despesa Pública
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I -estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
II -declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I -adequada com a lei orçamentária anual, a despesa
objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II -compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput
será acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas.
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4º As normas do caput constituem condição
prévia para:
I -empenho e licitação de serviços, fornecimento
de bens ou execução de obras;
II -desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 3º do art. 182 da Constituição.
Subseção I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continudo
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
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provisória ou ato administrativo normativo que fixem
para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar
a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato
será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do
art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente
de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento
permanente de receita o proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada
pelo proponente, conterá as premissas e metodologia
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.
§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas
destinadas ao serviçodadívida nem ao reajustamento
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do
art. 37 da Constituição.
§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
Seção II
Das Despesas com Pessoal
Subseção I
Definições e Limites
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos,
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de
mão-de-obra que se referem à substituição de servido-
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res e empregados públicos serão contabilizados como
“Outras Despesas de Pessoal”.
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a realizada no mês em referência com
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se
o regime de competência.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Con-
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sumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, projetos de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura do prazo de cinco dias úteis perante a Mesa, para
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução
nº 10, de 2013, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 7, de 2013 (nº
76/2013, na origem), do Tribunal de Contas da União,
que encaminha cópia do Acórdão nº 208/2013-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 18, de 2011, do Senado
Federal (TC 035.142/2011-1).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 7, DE 2013
Aviso nº 76-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 2055-SF, de 16-11-2011,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 035.142/2011-1, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 20-02-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Aviso nº 7, de 2013, apensado ao processado da Resolução nº 18, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 581, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 32, de 2012, que dispõe sobre
o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
– FDCO; altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, para autorizar a União a conceder
subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito
para investimentos no âmbito do FDCO; altera
as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
e nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que tra-
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tam das operações com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte
adicional de recursos para ampliação de limites
operacionais da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil S.A.; altera a Medida Provisória
nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, e a Lei
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para
estender à Região Centro-Oeste incentivos fiscais vigentes em benefício das Regiões Norte e
Nordeste; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 581, de 2012).
Parecer sob nº 52, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Delcídio do Amaral (PT/
MS); e Relator Revisor: Deputado Policarpo
(PT/DF), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 32, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 5.11.2012)
Prazo final prorrogado: 28.2.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 1, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 582, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 1, de 2013, que altera a Lei nº
12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à
contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de serviços; permite depreciação
de bens de capital para apuração do Imposto de
Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao
Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de
Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 de março
de 2012, quanto à abrangência do Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera a
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS na comercialização da laranja; reduz
o Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo de transporte de carga; altera as Leis nºs
12.715, de 17 de setembro de 2012, 7.713, de
22 de dezembro de 1988, 10.925, de 23 de julho
de 2004, e 9.718, de 27 de novembro de 1998;
e dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 582, de 2012).
Parecer sob nº 1, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Marcelo Castro (PMDB/PI);
e Relator Revisor: Senador Francisco Dornelles
(PP/RJ), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 1, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 5.11.2012)
Prazo final prorrogado: 28.2.2013
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3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e
quatrocentos reais, para o fim que especifica (proveniente da Medida Provisória nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-

707

Fevereiro de 2013

ção, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 7.2.2013)
Prazo final prorrogado: 22.4.2013
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 10 minutos.)
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Ata da 17ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 27 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá, Flexa Ribeiro,
da Srª Angela Portela e do Sr. Delcídio do Amaral
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 22 horas e 38 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 26/2013
Brasília, 22 de fevereiro de 2013
Assunto: Cancelamento de ofício
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência tornar sem efeito
o Ofício nº 25/2013, datado de 19-2-2013, desta Liderança, em razão de equívoco na indicação para a
próxima composição da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, dos Senhores
Deputados Evandro Milhomen (PCdoB – AP), e Chico
Lopes (PCdoB – CE), como titular e suplente.
Respeitosamente, Deputada Manuela D’Ávila,
Líder.
OF. Nº 1/2013 – CRE
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Assunto: Eleição do Presidente e Vice-Presidente
da CRE
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a eleição dos Senadores Ricardo Ferraço e Jarbas Vasconcelos para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente desta
Comissão, em reunião realizada no dia de hoje.
Por oportuno, aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, Senador Pedro Simon, Presidente.
Ofício n° 1/2013-CI
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sobre o horário das reuniões ordinárias da Comissão
de Serviços de Infraestrutura”.
Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência, para
conhecimento desta Casa Legislativa e posterior publicação no Diário do Senado Federal, o Ato n° 4-CI,
de 2013, conforme preceitua o art. 412, inciso XII, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão.
ATO N° 4, DE 2013 – CI
Altera o Ato n° 1, de 2009 – CI, para dispor
sobre a análise preliminar da admissibilidade da indicação, e o Ato n° 2, de 2009 – CI,
para dispor sobre o horário das reuniões
ordinárias da Comissão de Serviços de Infraestrutura.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal resolve:
Art. 1° Dê-se ao art. 1° do Ato n° 1, de 2009 – CI,
a seguinte redação:
“Art. 1° ...........................................................
........................................................................
........................................................................
§ 3° A Comissão de Serviços de Infraestrutura
do Senado Federal fará uma análise preliminar
da admissibilidade do indicado, considerando a documentação apresentada por ele, os
princípios contidos no art. 37 da Constituição
Federal e o disposto no art. 5° da Lei n° 9.986,
de 18 de julho de 2000.
§ 4º Em caso de não observância dos princípios
contidos no art. 37 da Constituição Federal e
do disposto na Lei n° 9.986, de 18 de julho de
2000, o Presidente da Comissão de Serviços
de Infraestrutura devolverá a mensagem ao
Presidente do Senado Federal, que tomará
as devidas providências.” (NR)

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Art. 2° Dê-se ao art. 2° do Ato n° 1, de 2009 – CI,
à seguinte redação:

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no
dia 27 de fevereiro do ano em curso, o Ato n° 4-CI,
de 2013, que “altera o Ato n° 1, de 2009 – CI, para
dispor sobre a análise preliminar da admissibilidade
da indicação, e o Ato n° 2, de 2009 – CI, para dispor

“Art. 2° A avaliação do indicado será feita em
três etapas:
I – na primeira etapa, a Comissão de Serviços de Infraestrutura fará uma análise prévia
da admissibilidade do indicado, considerando
a documentação apresentada, os princípios
contidos no art. 37 da Constituição Federal e
o disposto no art. 5° da Lei n° 9.986, de 2000;
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II – na segunda etapa, o relator apresentará
o relatório à comissão;
III – ainda na segunda etapa, o relator poderá discutir com os membros da Comissão o
conteúdo das questões que serão formuladas
ao indicado;
IV – na terceira etapa, o indicado será submetido à arguição dos membros da Comissão e
em seguida o relatório será votado.
§ 1° Não será exigida a presença do candidato
na primeira e na segunda etapa.
§ 2° Será concedida, automaticamente, vista
coletiva após a apresentação e discussão do
relatório na segunda etapa.
§ 3° Haverá um intervalo máximo de duas sessões entre a segunda e a terceira etapa.” (NR)
Art. 3° Dê-se ao art. 1° do Ato n° 2, de 2009 – CI,
a seguinte redação:
“Art. 1° Até que seja alterado por Resolução o
art. 107, inciso I, alínea b do Regimento Interno
do Senado Federal, a Comissão de Serviços de
Infraestrutura (CI) reunir-se-á semanalmente
durante à sessão legislativa ordinária, para fins
deliberativos e demais atividades regimentais
e ordinárias que lhe competem, às quartas-feiras, às oito horas e trinta minutos.
.............................................................. (NR)
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As agências reguladoras são de fundamental
importância para fomentar os investimentos privados
em infraestrutura, fundamentais para o crescimento
econômico e para a eliminação dos gargalos que levam ao chamado “custo Brasil”.
São as agências que fazem a interface com as
empresas privadas, responsáveis por importantes investimentos em infraestrutura. Estes são relevantes
porque está comprovado que o Estado, por si só, não
tem a capacidade física ou gerencial para executar
todos os investimentos necessários à modernização
da infraestrutura nacional.
Isso não significa que o Estado não tenha papel
algum. Pelo contrário. Cabe-lhe formular os objetivos e,
por meio das agências reguladoras, órgãos de Estado,
estabelecer regras que fomentem os investimentos.
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Não é só isso. Às agências reguladoras cabe também
controlar setores em que há monopólios naturais nas
mãos do setor privado.
Conclui-se que as agências reguladoras são de
fundamental importância para o crescimento econômico e para o bem-estar dos cidadãos. Cumpre, então,
cuidar para que a qualidade técnica das agências seja
a melhor possível.
Além disso, é necessário que as agências estejam sob alguma forma de controle, já que podem ser
capturadas pelos interesses das empresas reguladas.
Não é sem razão que cabe ao Senado Federal aprovar
previamente, por voto secreto, após arguição pública,
a escolha dos diretores das agências reguladoras,
competência que tem como base o art. 52, inciso III,
alínea f, da Constituição Federal.
Cumpre-nos, portanto, cuidar para que as agências reguladoras sejam independentes e geridas por
pessoas com comprovada capacidade técnica. Para
isso, devemos ser extremamente criteriosos na análise
dos dirigentes indicados pelo Poder Executivo. É por
essa razão que propomos a alteração da redação do
Ato n° 1, de 2009 – CI, estabelecendo que a Comissão
de Serviços de Infraestrutura possa fazer uma análise
preliminar dos indicados para a direção das agências
reguladoras levando em consideração o disposto na
Lei n° 9.986, de 2000, que trata da gestão de recursos
humanos das agências reguladoras, e os princípios
da administração pública, estabelecidos no art. 37 da
Constituição, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Ressalte-se que essa proposta encontra guarida na Constituição, que em seu art. 49, inciso X, inclui
entre as competências do Congresso Nacional “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta”.
Por último, propomos, por meio da modificação do
Ato n° 2, de 2009 – CI, a alteração do dia das nossas
sessões, das quintas para as quartas-feiras, sempre
às oito horas e trinta minutos.
Por essas razões, conto com o apoio dos membros desta
Comissão de Serviços de Infraestrutura para a
aprovação deste Ato.
Sala da Comissão, 27 de fevereiro de 2013. –
Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão
de Serviços de Infraestrutura.
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Ofício nº 3/MPV592–2012
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Senador
Vital do Rêgo foi eleito Presidente da Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 592, de 3
de dezembro de 2012, em reunião realizada nesta data.
Respeitosamente, – Deputado Leonardo Picciani, Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência designa o Senador João Costa
para integrar, como suplente, a Comissão Temporária
de Reforma do Código Penal Brasileiro, nos termos do
Ofício nº 36, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 36/2013–BLUFOR
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o nobre
Senador João Costa para fazer parte, como membro
Suplente, da Comissão Temporária prevista no art.
374 da Lei Interna, destinada a estudar o projeto de
Lei do Senado que reforma o Código Penal Brasileiro.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força/PTB/PR/PSC/PPL.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2013
Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, e define requisitos a
serem observados para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, bem como define os requisitos a
serem observados para a concessão de alvará a esses estabelecimentos.
Art. 2º A concessão de alvará de funcionamento
a boates, casas de shows e similares é condicionada
à observância dos seguintes requisitos, além daqueles
estabelecidos nas normas locais:
I – existência de extintores de incêndio em quantidade suficiente e em localização adequada;
II – instalação de sistemas de proteção contra
incêndios, como chuveiros automáticos e de
exaustão de fumaça, para estabelecimentos com
capacidade acima de cem pessoas;
III – sistema de proteção contra descarga atmosférica (pára-raios);
IV – dispositivo de alarme sonoro de incêndio;
V – sistema de iluminação de emergência;
VI – utilização de produto não-inflamável e que
não produza fumaça tóxica na construção, revestimento ou isolamento acústico dos estabelecimentos;
VII – saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas, com portas corta-fogo, na
proporção de uma saída para cada duzentas
pessoas ou menos de capacidade;
VIII – facilidade de acesso de viatura do corpo
de bombeiros.
§ 1º Deverão ser observadas, ainda, todas as
normas pertinentes estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 2º Os órgãos de fiscalização deverão verificar,
no máximo a cada doze meses, o funcionamento dos
sistemas de chuveiros automáticos e de exaustão,
bem como o estado dos extintores de incêndio e dos
indicadores e marcas de sinalização das saídas de
emergência.
Art. 3º Nenhum estabelecimento poderá receber
pessoas acima da sua capacidade.
Parágrafo único. A capacidade do estabelecimento
deverá ser definida pela autoridade local no momento
da concessão do alvará de funcionamento.
Art. 4º É proibida a utilização de fogos de artifício, sinalizadores e materiais pirotécnicos no recinto
dos estabelecimentos.
Art. 5º Os estabelecimentos com capacidade acima de duzentas e cinquenta pessoas deverão estar
assistidos, durante o horário de funcionamento, por
brigadistas, na proporção de quatro para cada centena
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ou fração de centena de capacidade excedente, que
estarão incumbidos de promover a evacuação ordenada do recinto, caso seja necessário.
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem
as normas dispostas nesta Lei estarão sujeitos à cassação do alvará de funcionamento, bem assim a multa
administrativa, nos termos da legislação local.
Art. 7º Fica vedada a concessão de liminar em
mandado de segurança que tenha por objeto o funcionamento ou a obtenção de alvará para estabelecimento
abrangido no art. 1º desta Lei.
Art. 8º Somente poderá obter o alvará e efetivamente funcionar a boate, casa de show ou congênere
que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 9º Os estabelecimentos que não atendem os
requisitos presentes nesta Lei deverão se adequar no
prazo de seis meses, após a data de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O incêndio havido na boate Kiss, em Santa Maria/
RS, no fim de janeiro deste ano, que vitimou centenas
de jovens, alertou o País para a necessidade de se regulamentar a segurança nas boates, casas de show e
estabelecimentos congêneres.
No Brasil, não existe legislação federal sobre o
assunto. Entretanto, a Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre
defesa civil (art. 20, XXVIII). A Lei nº 12.608, de 10 de
abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), não trata especificamente sobre a segurança contra incêndios em
casas noturnas ou similares.
Em razão da inexistência de norma federal, diversos entes federativos foram editando regras para
regular a matéria. A fiscalização de itens de segurança
e a concessão de alvarás de funcionamento para estabelecimentos como casas noturnas no País geralmente são feitas pelo corpo de bombeiros e autoridades
locais, baseados em normas estaduais e municipais.
O estado de São Paulo editou o Decreto nº 56.819,
de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento
de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo, considerado uma
das normas mais rígidas do País. O referido decreto
estadual atualizou as regras que devem ser seguidas
pelas edificações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ademais, foram
publicadas pelo governo estadual diversas instruções
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técnicas, que complementam essas regras e são atualizadas geralmente a cada cinco anos.
No caso do estado de São Paulo, essas regras
são seguidas pelo corpo de bombeiros para liberar o
uso de edificações do ponto de vista da segurança em
relação a incêndios. Ressalte-se que o art. 24 do Decreto nº 56.819, de 2011, estabelece, entre outras, as
seguintes medidas de segurança contra incêndio em
boates e casas noturnas: acesso de viatura na edificação, controle de materiais de acabamento, saídas de
emergência, controle de fumaça, brigada de incêndio,
iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de
proteção contra descargas atmosféricas.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) também possui normas sobre o assunto, que
são adotadas por alguns estados e municípios em suas
legislações locais. A norma 9077, por exemplo, sugere
uma concentração máxima de duas pessoas por metro quadrado, largura de saída das portas proporcional
à capacidade de ocupação do local, mínimo de duas
portas de entrada/saída em casas noturnas (e que as
pessoas tenham que caminhar no máximo 30m para
chegar até elas), locais com cinquenta pessoas ou
mais tenham portas que abram para fora, locais com
duzentas pessoas ou mais tenham porta com dispositivo antipânico (que abrem facilmente). Por sua vez, a
norma 12693 especifica parâmetros para a instalação
de extintores de incêndio em edificações.
Entendemos que há necessidade de uniformização de requisitos mínimos para o funcionamento desses estabelecimentos, em norma de âmbito nacional,
sem prejuízo das legislações estaduais já existentes.
Para pesquisar os requisitos mínimos a serem estabelecidos, valemo-nos da experiência de outros países,
muitos dos quais experimentaram incêndios de grandes proporções em boates.
Nos Estados Unidos, as leis variam não só de
estado para estado, mas de condado para condado ou
de cidade para cidade. Após um incêndio na casa noturna The Station, que matou cem pessoas no Estado
de Rhode Island no ano de 2003, as regras se tornaram
mais rigorosas e tendem a seguir as recomendações
da Associação Nacional de Prevenção contra Incêndios
(NFPA, na sigla em inglês) e da entidade da indústria
americana para a segurança de edifícios, o International Code Council (ICC). O Rhode Island Fire Safety
Code, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do
uso de borrifadores automáticos de água (sprinklers)
em estabelecimentos com capacidade de mais de cem
pessoas. Além disso, há proibição de uso de sinaliza-
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dores inflamáveis em locais fechados, previsão de no
mínimo de duas portas de emergência além da entrada
principal e a vedação do uso de isolamento acústico
inflamável ou tóxico (como a espuma de poliuretano).
Em Toronto, no Canadá, foi criado um guia de
melhores práticas a serem seguidas pelas casas noturnas (Nightlife Establishments Best Practices), com
o objetivo deve orientar os donos desses estabelecimentos em diversos aspectos (segurança, controle
de barulho, controle de lotação, verificação de idade
e prevenção de incêndios). No caso de prevenção a
incêndios, pessoas que são proprietárias ou mesmo
trabalham em casas noturnas são designadas como
supervisores (Supervisory Staff), com o objetivo de
ajudar e orientar (indicação de saídas de emergência,
por exemplo) em caso de necessidade de evacuação
do local, além de fiscalizar diversas práticas, dentre
elas: o limite máximo de ocupação do estabelecimento, a existência e o funcionamento correto de sinais e
luzes de emergência, o desligamento da música com
o acionamento do alarme de incêndio, a acessibilidade das saídas, escadas e corredores de emergência,
a existência de informações acessíveis ao público
sobre a capacidade máxima do estabelecimento e os
procedimentos de emergência, além da aprovação do
Toronto Fire Services antes de cada evento para o uso
de fogos de artifício ou similares.
Na Bélgica, as regras variam de acordo com a
altura da construção e a capacidade máxima do estabelecimento. Um local que pode receber até duas mil
pessoas deve possuir, no mínimo, cinco portas de saída, situadas em zonas opostas. Ademais, o teto deve
ser revestido de material capaz de resistir ao fogo por
pelo menos trinta minutos.
No Reino Unido, a lei para prevenir incêndios
lista uma série de procedimentos a serem seguidos
por estabelecimentos comerciais, dentre eles a obrigatoriedade da existência de saídas de emergência
sinalizadas e desbloqueadas, de equipamentos de
combate a incêndio (pelo menos um extintor para
cada duzentos metros quadrados de área) e alarmes,
do treinamento de funcionários, além da existência de
planos de emergência.
Na França, a legislação estabelece a obrigatoriedade da presença de um bombeiro em qualquer casa
noturna que apresente shows de música ou teatro.
Ademais, para realizar apresentações em locais fechados com fogos de artifício ou outro tipo de material
que possa causar incêndios, é necessária uma autorização especial, após estudos técnicos que analisem
os sistemas de saídas de emergência e de eliminação
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de fumaça, além de estimativas de concentração de
pessoas no mesmo espaço. As normas francesas estabelecem ainda critérios de segurança que vão desde a
especificação dos materiais de construção (o teto das
casas noturnas devem ser construídos com materiais
anti-inflamáveis) até o número de saídas de emergência (de acordo com o tamanho dos estabelecimentos),
prevendo ainda a instalação de alarmes de incêndio e
iluminação de emergência.
Finalmente, em Israel, a legislação estabelece
que em um local com capacidade para duas mil pessoas deve ter pelo menos três saídas de emergência,
de 2,20 metros de largura cada. Ademais, as casas
noturnas devem possuir dois sistemas considerados
essenciais: um sistema de circulação de ar e ventilação, com pelo menos dois mecanismos para retirar o ar
rarefeito e outros dois para introduzir ar de fora, além
de outro de esguichos, capaz de cobrir toda a área.
Por fim, a utilização de materiais inflamáveis como
espuma é expressamente proibida.
Do nosso ponto de vista, a legislação federal necessária para uniformizar os requisitos mínimos deve
se inspirar nesses exemplos. Foi com esse propósito
que elaboramos o projeto de lei que nesta oportunidade apresentamos e para o qual pedimos o apoio dos
nobres Colegas.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2013
Altera o art. 66 da Constituição para determinar o sobrestamento do exame de proposições pelo Congresso Nacional, pelo
Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, no caso de mora legislativa no exame
de vetos presidenciais.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
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Art. 1º Os § 4º e 6º do art. 66 da Constituição
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 66. ..........................................................
........................................................................
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de quarenta e cinco dias a contar
de seu recebimento, só podendo ser rejeitado
pelo voto da maioria absoluta dos Deputados
e dos Senadores, em escrutínio secreto.
........................................................................
§ 6º Esgotada sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na
ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas todas as demais proposições em exame
no Congresso Nacional, no Senado Federal
e na Câmara dos Deputados, até sua votação final. (NR)”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Congresso Nacional necessita conferir o máximo de seriedade a todos os aspectos relacionados
com as suas atribuições precípuas, especialmente no
que diz respeito ao processo legislativo, em todas as
suas circunstâncias.
O exame dos vetos presidenciais, e, nomeadamente, as consequências da mora legislativa nesse
processo, constitui tema candente, que tem suscitado amplo debate e, neste início do ano de 2013, até
mesmo, querelas judiciais, ensejando a indesejada intromissão de outros poderes na seara específica das
atribuições congressuais.
O que sugerimos ao exame dos eminentes pares
com esta Proposta de Emenda à Constituição pode
parecer demasiado, pelo grau de auto-limitação que
o Congresso Nacional se imporia, caso entre em vigor tal proposta. De fato, queremos que seja conferida
celeridade ao exame dos vetos, pois, caso o veto não
seja apreciado dentro do prazo constitucional, que
passaria a ser de quarenta e cinco dias, o chamado
trancamento da pauta ocorreria em todas as Casas
do Parlamento, e não apenas naquelas das sessões
conjuntas do Congresso Nacional.
Desse modo, toda a atenção seria conferida ao
exame dos vetos, e nada poderia escusar a sua não
apreciação, ou a mora legislativa nesse processo, porque, caso ocorresse, as consequências seriam efetivamente muito sérias.
Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático
de direito e tem como fundamentos:
....................................................................................
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1º Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data
do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e
oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio
do Presidente da República importará sanção.
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só
podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.
....................................................................................
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Proposta de Emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que o Relatório Parcial e o Relatório Suplementar da Comissão
de Especialistas com o objetivo de analisar questões
federativas, criada pelo Requerimento nº 25, de 2012,
e pelo Ato nº 11, de 2012, do Presidente do Senado
Federal, destinada a promover a reforma do Pacto
Federativo, em atendimento às novas exigências de
redução das desigualdades regionais e manutenção
do equilíbrio entre o poder central da União e a descentralização de políticas e recursos públicos, concluiu
por recomendações e pela apresentação das seguintes sugestões:
a) quatro propostas de Emenda à Constituição
que:
– altera a parcela do produto da arrecadação do
imposto sobre produtos industrializados a ser entregue pela União aos Estados e ao Distrito Federal, bem como os respectivos critérios de rateio
entre as entidades beneficiárias, de que tratam
o inciso II e o § 2º do art. 159 da Constituição;
– veda a instituição de normas de âmbito nacional, que repercutam sobre a remuneração dos
servidores estaduais e municipais, com as ressalvas que especifica;
– altera os critérios de rateio da cota-parte municipal do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, de que trata o parágrafo
único do art. 158 da Constituição; e
– introduz o art. 251 na Constituição, para dispor
sobre as bases do federalismo fiscal, estruturado por meio do Código do Federalismo Fiscal e
outras leis complementares específicas;
b) cinco projetos de lei que:
– estabelece, em caráter excepcional em relação
ao disposto no art. 35 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, condições para refinanciamento das dívidas que especifica, contratadas com a União pelos Estados, pelo Distrito
federal e pelos Municípios;
– altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, para dispor sobre os critérios
de rateio do Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal – FPE;
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– regulamenta a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos
e revogados, no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), em conformidade com o disposto
na alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da
Constituição, e dá outras providências;
– altera o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940), para tipificar como
crime a concessão, em desacordo com a legislação de regência, de isenções, incentivos e benefícios fiscais, no âmbito do imposto sobre as
operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e
do imposto sobre serviços de qualquer natureza; e
– altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), para instituir cadastro único dos contribuintes, pessoas físicas
e jurídicas, e dá outras providências;
c) um projeto de Resolução que estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), nas operações e prestações
interestaduais;
d) e emendas à Proposta de Emenda à Constituição nº 103, de 2011 (nº 197/2012, na Câmara dos
Deputados), que altera o § 2º do art. 155 da Constituição, para modificar a sistemática de cobrança do
imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
incidente sobre as operações e prestações realizadas
de forma não presencial e que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado; e
ao Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011, que dispõe sobre royalties e participação especial devidos em
função da produção de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão
no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na
plataforma continental, e sobre royalties devidos sob
o regime de partilha de produção, instituído pela Lei
nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
O Relatório, após à publicação em suplemento ao
Diário do Senado Federal, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Mário
Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
inscrever-me para falar pela Liderança da Oposição.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senador Mário Couto está inscrito para falar
pela Liderança da Minoria, pela Liderança da Oposição.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço que me inscreva para fazer uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Senador Alvaro Dias fica inscrito para fazer
uma breve comunicação.
Eu gostaria também que fosse registrada minha
inscrição para fazer uma breve comunicação.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Cyro Miranda, que acaba de assumir a Comissão
de Educação do Senado Federal e que, com certeza,
pelo seu perfil, pela sua história nesta Casa, realizará
um grande trabalho à frente daquela Comissão.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente desta sessão, Senador Romero Jucá,
obrigado por suas palavras de estímulo.
Srªs e Srs. Senadores, TV e imprensa, Rádio Senado, Agência Senado, senhoras e senhores, a resposta do ex-Presidente Lula no discurso ao Senador
Aécio Neves não poderia ser pior: quer que o povo
brasileiro adie o debate das propostas de governo
para 2014. Isso revela, em primeiro lugar, arrogância
e presunção, porque todos os partidos que pretendem
oferecer candidatos a disputas à Presidência e aos
demais cargos legislativos e do Executivo têm o dever
de apresentar propostas.
Senador Alvaro Dias, o cidadão brasileiro merece
respeito. Fugir ao debate é uma forma de negar a realidade que se delineia diante de todos nós. A economia empacou, o investidor sumiu, a bolsa despencou,
e o PIB agoniza.
Hoje, até o Palácio do Planalto já orientou o Ministro Mantega a ficar quieto, porque ninguém mais acredita nas suas malfadadas previsões de crescimento do
PIB. E, justiça seja feita, nós nunca nelas acreditamos,
não porque somos oposição, mas porque os indicadores
econômicos mostram tendências bem diferentes das
previsões apontadas pela equipe do Governo.
As críticas contra a área econômica têm vindo
de diversos setores que acompanham a evolução do
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cenário e vislumbram que, nessa toada, a situação do
Brasil deverá se deteriorar de forma drástica. Não há
tempo para o Governo fugir ao debate.
Independentemente de quem venha a ser o Presidente do Brasil, a estabilidade econômica e o controle
da inflação, obtidos pelo Plano Real, são um patrimônio
do povo brasileiro que necessariamente precisa ser
preservado. Se o descontrole do Governo continuar,
corremos o risco de ver naufragar um esforço conjunto,
construído com austeridade e com pragmatismo pela
equipe que, sob o comando de Fernando Henrique
Cardoso, criou as bases para a sustentabilidade da
economia brasileira.
Veja, Senador Simon, que, ao longo dos últimos
meses, o Governo tem sido criticado pelo setor privado, desconfiado das intenções estatais numa economia
de mercado. O Ministro Mantega perdeu o costumeiro apoio da imprensa internacional, até pouco tempo
atrás uma entusiasta da política econômica tocada
pelo Ministro.
As críticas que vêm sendo feitas nesta tribuna
desde 2010, quando assumi o mandato de Senador,
expressam a verdade. As previsões do Ministro Mantega furaram uma após a outra, sem exceção. Ele não
acertou nada! Aliás, uma charge do meu jornal dizia
assim: “O Oscar de maquiamento vai para o Ministro
Mantega”. Ele maquiou tudo até hoje. As previsões do
Ministro Mantega furaram, repito. Ele não acertou nada!
Por isso é que a forma de a imprensa internacional
tratá-lo mudou radicalmente. Chegou ao ponto de, em
dezembro passado, em artigo intitulado Um Colapso
da Confiança, a revista inglesa The Economist pedir
a demissão de Mantega por previsões erradas sobre
o desempenho do PIB em 2012.
Vejam, senhoras e senhores, que, em junho do
ano passado, o Ministro chegou a chamar de piada
uma projeção de 1,5% feita por economistas do Credit
Suisse. As palavras de Mantega expressavam: “É uma
piada. Vai ser muito mais do que isso.” Não foi! A prévia
do PIB apurada pelo Banco Central apontou para um
crescimento de 1,6% para 2012. É um dado considerado otimista. A expectativa é a de que o PIB calculado
pelo IBGE fique próximo de 1% para o ano passado.
Seguindo a mesma linha das previsões furadas,
o Ministro declarou que a inflação em 2013 não seria
uma preocupação. Como não, senhoras e senhores?
Como não? A inflação já estourou o limite da meta em
diversos Estados e é uma perigosa ameaça à economia do Brasil.
O mais absurdo de tudo é o Ministro ter revisto
a previsão e sinalizado que o Banco Central pode aumentar os juros para controlar a pressão nos preços.
O resultado de uma inflação alta, com juros igualmente
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altos, é a receita perfeita para levar o País à estagnação econômica.
Outra atitude impensável do Governo, que reforça a falta de capacidade administrativa, foi a manobra
fiscal feita pelo Tesouro Nacional para fechar as contas de 2012.
Vamos nos despir das paixões e voltar ao mundo
real da economia.
Que governo, em sã consciência, poderia, mesmo
em nome do superávit fiscal, fazer o Tesouro Nacional
ter um prejuízo de mais de R$4 bilhões? Qual foi a
fórmula desastrosa adotada pela equipe econômica?
Na operação de salvamento do ajuste fiscal,
venderam as ações da Petrobras que pertenciam ao
Fundo Soberano do Brasil, num momento em que a
estatal liderou as perdas na Bolsa de Valores.
Na prática, Sras e Srs. Senadores, o Tesouro agiu
na contramão das regras para o investidor. Comprou
ações na alta e as vendeu na baixa. Assim, dois anos
depois de adquirir os papéis, o Tesouro recebeu R$4
bilhões a menos do que pagou.
Por isso é que o Presidente Lula não quer discutir propostas e, juntamente com a Presidente Dilma,
foge ao debate.
Senador Mário Couto, temos ouvido neste plenário que nós do PSDB vivemos do passado. O PT é
que está vivendo do passado! Está adormecido num
momento em que, sem fazer qualquer esforço para
implementar uma gestão de resultados ou fazer as
reformas necessárias a dinamizar a economia, o PIB
cresce por inércia da própria economia mundial.
Agora, que os efeitos reais da crise mundial demandam propostas claras para dinamizar a economia,
o Governo está perdido, ao ponto de mandar calar-se
o Ministro da Fazenda para que as previsões de Mantega não sejam motivo de chacota.
Senador Alvaro Dias, embora a própria Presidente Dilma tenha cogitado a substituição de Mantega,
o Ministro permaneceu no cargo, porque é protegido
de Lula. Mas não é apenas por isso que o Ministro da
Fazenda ficou no cargo. A situação do Brasil revela-se
muito mais complexa e é resultante de uma sucessão
de erros que dificilmente poderiam ser mitigados apenas pela substituição do Ministro.
É verdade que a revista The Economist chegou
a elogiar o Governo Lula e a publicar uma reportagem
ressaltando o dinamismo do Brasil, sob o título “O
Brasil decola”. O mercado internacional acreditou que
o eterno País do futuro tinha se tornado um País do
presente, preparado para aproveitar todo o potencial.
Mas, a julgar pelas recentes críticas do mercado internacional à condução da economia, o Brasil abortou a
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decolagem ou, pior ainda, está prestes a espatifar-se
no final do Governo Dilma.
“A ideia do Brasil decolando passou”, disse à revista Época o megainvestidor Mark Mobius, Presidente
da Templeton Emerging Markets, empresa que administra um património de US$54 bilhões em mercados
emergentes e de US$4,3 bilhões no Brasil.
Só o Governo não se dá conta de que a realidade é outra. A Presidente Dilma vive das glórias do
Governo Lula! Se avaliarmos o desempenho do PIB ao
longo dos dois primeiros anos, não há outra conclusão:
Dilma é um fracasso na área econômica!
O cientista político Christopher Garman, diretor
da área de estratégia para mercados emergentes do
Eurasia Group, uma consultoria americana especializada na análise de riscos políticos, disse: “A percepção
do Brasil pelos investidores estrangeiros está no pior
momento desde 2002”.
Srªs e Srs. Senadores, é oportuno reproduzir em
plenário as palavras do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso: “Não temos dúvida de que o PT usurpou as propostas do PSDB. Mas, como o PT não tem
ideias próprias, quando copia, copia mal”.
O plano do PT para o Brasil era outro. Queriam
fazer um governo voltado à estatização e ao controle
da mídia, a exemplo de Hugo Chávez, na Venezuela,
e dos irmãos Castro, em Cuba.
A Presidente Dilma não tem conseguido transferir
portos, aeroportos e rodovias à iniciativa privada, porque o ranço socialista impede o Governo de elaborar
projetos atraentes e abala a confiança dos empresários.
Senhoras e senhores, o Partido dos Trabalhadores
deve uma resposta ao Brasil. E essa resposta precisa
ser voltada para o futuro da Nação.
Não se pode admitir que um Governo tenha como
principal trunfo as malfadadas previsões de um Ministro que, apesar de errar sistematicamente, continua a
crer num PIB acima de 4% para 2013.
Vamos ao debate de propostas, ao confronto de
ideias, porque estão em jogo o futuro do Brasil, a sustentabilidade e o crescimento econômico duradouro.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Alvaro Dias, nosso sempre líder.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Cyro Miranda, rapidamente, cumprimento V. Exª pela
posse hoje à frente da Comissão de Educação do Senado, uma missão importante num ano especial para
a educação, quando travaremos lá um grande debate
sobre o futuro do Brasil em matéria educacional. Cumprimento-o também pelo discurso, sempre competente.
Nós temos de debater, porque o barco da economia
nacional está à deriva, e o Ministro Mantega deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos breve-
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mente. Já protocolamos requerimento convidando-o
não apenas para debater a mágica fiscal do final de
ano para escamotear a realidade das finanças públicas do Brasil, mas também para debater exatamente o
tema que V. Exª traz à tribuna: a economia à deriva, os
problemas que afetam a economia do País, colocando
em risco o futuro do Brasil. Nós temos de debater esse
assunto, que é de nossa responsabilidade. O Ministro
Mantega não pode continuar falando. A própria Presidente Dilma pede a ele que não se pronuncie, que
apenas trate de grandes assuntos, porque, realmente,
a fala do Ministro da Fazenda não esclarece, mas confunde. E nós precisamos acabar com essa confusão.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO)
– Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. V. Exª não é
um crítico por ser crítico. V. Exª pontua as verdadeiras
lambanças que estão acontecendo neste Governo.
Agradeço-lhe e faço coro com suas palavras.
Está em jogo o legado das gerações do amanhã,
Sr. Presidente!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência designa:
– O Deputado Paes Landim, como membro titular,
em substituição ao Deputado Jovair Arantes, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 606, de 2013,
conforme o Ofício nº 58, de 2013, da Liderança
do PTB na Câmara dos Deputados;
– O Deputado Ronaldo Nogueira, como membro
titular, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 607,
de 2013, conforme o Ofício nº 57, de 2013, da
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. no 58/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória no 606
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Paes Landim (PTB–PI), na qualidade de Titular e em
substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes (PTB–
GO) para a Comissão Mista sobre a Medida Provisória
no 606, de 18 de fevereiro de 2013, que “Altera as Leis
no 12.096, de 24 de novembro de 2009, para autorizar a
concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
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em projetos de infraestrutura logística direcionados a
obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo
Governo Federal, no 6.704, de 26 de outubro de 1979,
que dispõe sobre o Seguro de Crédito à Exportação,
e no 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec, para autorizar a oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições privadas
de ensino superior; e dá outras providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
Of. no 57/2013
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Assunto: Indicação para Medida Provisória no 607
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Ronaldo Nogueira (PTB – RS), na qualidade de Titular e em substituição ao Senhor Deputado Jovair
Arantes (PTB – GO) para a Comissão Mista sobre a
Medida Provisória no 607, de 19 de fevereiro de 2013,
que “Altera a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência designa, como membro titular, o
Deputado Eduardo Sciarra, em substituição ao Deputado Roberto Santiago, e, como suplente, o Deputado
Roberto Santiago, em substituição ao Deputado Eduardo Sciarra, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012,
conforme o Ofício nº 179, 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:
Ofício GAB/PSD no 179
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente venho pelo presente, solicitar a Vossa Excelência, a alteração da
composição dos membros do PSD, na Comissão Mista
destinada a examinar e emitir parecer à Medida Provisória no 595, de 2012, que “Dispõe sobre a exploração
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direta e indireta, pela união, de portos e instalações
portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, e dá outras providências”,
em que os Deputados Eduardo Sciarra (PSD – PR),
passará a integrar a referida Comissão na condição
de titular; e o Deputado Roberto Santiago (PSD – SP),
na condição de suplente.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra,
Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência designa:
– O Deputado Ângelo Agnolin, como membro
titular, em substituição ao Deputado André Figueiredo, e o Deputado André Figueiredo, como
membro suplente, em substituição ao Deputado
Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 606, de 2013, conforme o Ofício nº 14,
de 2013, da Liderança do PDT na Câmara dos
Deputados;
– O Deputado Mário Heringer, como membro
titular, em substituição ao Deputado André Figueiredo, e a Deputada Flávia Moraes, como
membro suplente, em substituição ao Deputado
Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 607, de 2013, conforme os Ofícios nos 15
e 16, de 2013, da Liderança do PDT na Câmara
dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados aos processados das matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício no 14/2013 Lid PDT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2o, § 4o, da Resolução no 1/2002
do Congresso Nacional, indico os nomes dos Deputados
Ângelo Agnolin (PDT – TO) e André Figueiredo (PDT
– CE), como membros Titular e Suplente respectivamente, para comporem a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória no 606/23013.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício no 15/2013 Lid PDT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2o, § 4o, da Resolução no 1/2002
do Congresso Nacional, indico o nome do Deputado
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Mário Heringer (PDT – MG), como membro Titular,
para compor a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória no 607/2013.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
Ofício no 16/2013 Lid PDT
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2o, § 4o, da Resolução no 1/2002
do Congresso Nacional, indico o nome da Deputada
Flávia Moraes (PDT – GO), como membro Suplente,
para compor a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória no 607/2013.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Seguindo a ordem, com a palavra, pela Liderança da Minoria, o Senador Mário Couto. (Pausa.)
Por permuta, tem a palavra, como orador inscrito,
o Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Muito elegante a posição do Senador Mário
Couto, registrando o Senador Pedro Simon.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
amizade e pelo respeito.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pelo respeito e pela história do Senador Pedro Simon, que todos admiram quando usa a tribuna.
Portanto, S. Exª tem dez minutos, tempo regimental, com a extensão necessária para a conclusão
dos encaminhamentos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eu venho a esta
tribuna movido por um dever de consciência e por um
movimento e um sentimento de fé.
Eu já disse uma vez, desta mesma tribuna, que o
meu caminho foi pavimentado pelo sentimento de fé e
na atuação política, porque, sem a fé e sem a política,
eu vegetaria numa vida sem sentido, numa vida sem
sonhos, sem utopias. Aliás, a política é ou deveria ser
a fé em ação.
Seguidores em todo o Planeta, um fato que só
aconteceu há seis séculos: o Papa, sucessor de Pedro, deixou todos os católicos e o mundo literalmente
petrificados.
Lembro-me de uma das primeiras perguntas do
catecismo dos meus tempos de guri: “O Papa é infalível nas questões religiosas”? A resposta era pronta,
era incisiva: “Sim, o Papa é infalível”. Quer dizer, os
meninos da minha geração – e lá se vai tempo – foram
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catequizados com a lição de que o Papa não erra nas
questões da Igreja.
Mas a imprensa, em tom de informação e em tom
de especulação, tem difundido razões para a renúncia
que não são, ou que não deveriam ser identificadas
como tal. Até mesmo podem ser definidas como questões da Igreja, mas longe de terem cunho religioso no
seu sentido mais profundo.
Longe de mim desacreditar na infalibilidade de um
Papa nas questões eminentemente religiosas, ainda
que as condições físicas dos Papas do nosso tempo
não tenham sido empecilho para a continuidade dos
respectivos pontificados. Por exemplo, o mundo assistiu, com fortes doses de compaixão, à dolorosa agonia
do Papa João Paulo II, que, com a saúde por um fio e
embalado pelas orações de uma imensa rede religiosa,
permaneceu em seu posto até que seu suspiro, desde
muito tempo ofegante, tenha sido o último.
É evidente que, para nós, que professamos a fé
cristã e que temos um mínimo de capacidade de discernimento, não é difícil perceber que o céu do Vaticano não tem sido, principalmente nos últimos tempos,
um céu de brigadeiro; que a nave católica tem sofrido,
e muito, com as turbulências causadas pelas nuvens
escuras que têm rondado a Praça de São Pedro.
É preciso perceber o que dizem as entrelinhas das
últimas afirmações do Santo Padre. Na desta manhã
– eu acordei de madrugada para ouvir a transmissão
direta de sua última audiência pública na Praça de São
Pedro –, disse o Papa que viveu nestes oitos anos momentos de “alegria e luzes”, mas também “momentos
difíceis”. E foi emblemático na escolha da passagem
bíblica para moldar os seus momentos no pontificado:
“O Senhor nos deu muitos dias de luz, de sol e de ligeira brisa, dia nos quais a pesca foi abundante, mas
também [continua ele] momentos nos quais as águas
estiveram muito agitadas e o vento contrário, como em
toda a história da Igreja, e o Senhor parecia dormir”.
É evidente que o Papa Bento XVI nunca demonstrou ser um “homem de pouca fé”, como nas palavras
do Evangelho, quando fala em “águas muito agitadas” e
em “vento contrário”; ou quando acrescenta: “Eu sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é
nossa, mas Sua”, referindo-se a Deus. E, se o Senhor
não a deixa afundar, é ele quem a conduz, certamente,
através dos homens que ele enviou, principalmente dos
homens que elegerão o novo Papa, digo eu.
O número de católicos não diminuiu, em termos
globais, mas as Igrejas estão, a olhos vistos, cada vez
menos frequentadas. Aumentou o número dos chamados “não praticantes”, fiéis aos ritos sacramentais, mas
longe da prática eminentemente religiosa.
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Não me cabe, repito, o desejo de me arvorar em
controlador do voo da nave católica, de orientar onde
ela deve aterrissar ou para onde ela deve seguir. O
meu desejo é que as tais nuvens escuras se dissipem
o mais rápido possível, e que todos nós, humanos e
passageiros, possamos continuar nessa viagem movida pela fé. Também repito: sem fé vegetaríamos todos
nós igualmente, sem sonhos e sem utopias. Não há
vida sem sonhos. Melhor não viver sem utopias. Sem
fé não é viver.
Já disse alguém que “a base da fé é a capacidade
humana, independentemente de qualquer religião, de
extasiar-se diante do mistério do mundo e da vida”. Eu
não consigo imaginar, portanto, um mundo sem fé, mas
não posso negar que as notícias vindas do Vaticano
têm abalado muito, muito mesmo, repito, também essa
capacidade humana de extasiar-se diante do mistério
do mundo e da vida.
É preciso imediatamente que seja restaurada a
fé na sua plenitude, independentemente de qual seja
a religião.
Outro alguém também já disse que “Deus não tem
religião”, mas, é evidente que a religião de Deus jamais
seria aquela que não tem como opção preferencial, ou
única, o ser humano na sua essência.
O mundo sem fé seria o mundo dos senhores da
guerra. Daí a minha grande preocupação com os verdadeiros motivos que levaram, lá no seu mais íntimo,
lá no seu íntimo, o Papa Bento XVI à renúncia. Daí a
minha grande esperança de que a escolha do próximo
Papa seja orientada pela luz divina, e não pela escuridão dos homens. Não importa a verdadeira razão,
mas a atitude do Papa tem o condão de propiciar um
profundo debate sobre a religião nos nossos tempos.
O Concílio Vaticano II tem que ser, de fato, a grande
referência para a Igreja que virá, após a escolha do
novo Papa.
É por isso que eu acho que o terceiro milênio, em
tudo aquilo que nos gerou em termos de expectativas,
pode estar começando somente agora, mais de uma
década depois da cronologia oficial. E esses novos tempos dependerão muito mais do que de uma fumacinha
branca nas chaminés da Capela Sistina. Dependerá,
aí, sim, de que a tal fumacinha tome lugar, nos céus
do Vaticano, nos céus do mundo, das nuvens escuras
que hoje atrapalham o voo da fé.
Em assuntos de luta pelo poder, somos cardeais.
Sabemos o que significa para o povo o poder unicamente pelo poder. Ou
�����������������������������������
o poder para os interesses individuais, longe da mesa de comunhão.
O Papa é escolhido em eleição indireta. E secreta,
em conclave. Não são os fiéis os eleitores diretos. E,
aí, há uma desigualdade bastante visível na relação
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entre o número de fiéis e os cardeais/votantes que os
representam.
A América Latina tem 30 cardeais. Cada um deles representa 14,4...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
milhões de católicos.
Os Estados Unidos e o Canadá possuem 19
cardeais. Para cada um deles, 4 milhões de católicos.
Seguem outras relações (Fora do microfone.):
na África, são 19 cardeais; 9,5 milhões de fiéis para
cada um deles. Na Ásia, também 19, com 6,5 milhões
de católicos cada um.
O que chama a atenção é que são 116 os cardeais europeus. Cada um deles representa tão somente
2,3 milhões de católicos.
Ou seja, na América Latina, são 30 cardeais, cada
um deles representante de 14,4 milhões de católicos.
Na Europa, são 116, cada um deles representando 2,3
milhões de fiéis. Isso significa que, na relação entre
número de católicos e de cardeais, o resultado para
os latino-americanos é sete vezes o dos europeus.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Se
considerarmos tão somente os votantes no próximo
conclave restritos à idade de 78 anos, vemos que, na
Europa, são 4,4 milhões de católicos para cada cardeal
e, na América Latina, um cardeal para cada 25,4 milhões de fiéis. Quer dizer: o voto de um cardeal latino-americano é quase sete vezes mais representativo
do que o seu semelhante europeu.
Ainda assim, essas relações não tiveram qualquer
relevância nos últimos conclaves. O que vale, obviamente, é o número de votantes na eleição indireta. Não é à
toa que os Papas têm sido, reiteradamente, europeus.
Ainda bem que não são os cardeais da política
os eleitores do Papa. Mas...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... os
cardeais da Santa Sé não podem agir como os cardeais
da política na escolha do próximo (Fora do microfone.)
pontífice. Cabe a eles a sabedoria de bem entender as
angústias, os anseios e a fé dos fiéis no momento de
escolher o novo líder maior da Igreja Católica.
A Torre de Babel não pode ser a melhor orientação na escolha do novo Papa. Ao contrário, a melhor
imagem tem que ser, necessariamente, a do Espírito
Santo, para que todos os cardeais votantes possam se
despir das coisas terrenas e materiais e das eventuais
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atrações do poder e se guiar unicamente pela luz divina, que estará, certamente, sobre suas cabeças no
momento do voto.
Cabe-nos, ou resta-nos, apenas rezar. Mas, para
rezar, é preciso ter fé. E fé inabalável. É por isso que, nesses momentos em que a fé é colocada em dúvida, ela
cede lugar à esperança, ainda que temporária, até que ela
seja realizada. A esperança se move pela fé imorredoura.
A renúncia do Papa, e a escolha do seu substituto, não é um assunto que tem a ver somente com
o mundo católico. Nem apenas com quem professa
alguma religião, independentemente de qual seja ela.
Eu até chego a imaginar que a religião, muitas
vezes, afasta muitos homens de boa vontade da fé,
nos momentos de outras devoções: ao consumismo,
ao lucro, à competição desenfreada, para tornar propriedade individual o que é, na sua essência, coletivo.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
nesses momentos, inclusive, que a política tem se
afastado da fé. A política tem se movido, ultimamente,
pelas outras devoções. É imperioso que a religião não
tome esse mesmo caminho.
A renúncia e a escolha do novo Papa têm a ver
com a humanidade, agora e nos tempos que virão.
Eu ainda tenho fé que, por tão inusitada, a decisão do
Papa Bento XVI tenha sido um marco na construção
de uma nova era.
Na política, eu tenho dito que nada mudará a partir de decisões tomadas de dentro para fora. É preciso
que o povo tome o seu lugar na construção da nossa
história. O mundo institucional não quer mudança, porque os seus senhores se apoderaram dessa mesma
história. Fazem-na e contam-na segundo os seus interesses. O povo deve ir para as ruas se quer mudá-la.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Na
religião, confesso que ainda dependemos, e muito,
de mudanças que venham de dentro. E que essas
mudanças somente virão se as lideranças religiosas
souberem entender o que por elas passa, o que passa
pelas consciências e, principalmente, pelo coração de
quem está aqui fora. Daqueles que ainda se apinham
nas Praças de São Pedro de todo o Planeta, para ouvir
a voz do Papa, do pastor. É preciso que os conclaves
abram janelas para ouvir a voz do povo.
Eu também já disse que fé e política não se resumem a catedrais e gabinetes. Nem a pretensos eleitos
por Deus e a pretensiosos, ainda que eleitos pelo povo.
Que não se deve orar de frente para...
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... os
altares e de costas para o povo. Nem realizar a política
de gabinetes (Fora do microfone.), ou de aposentos,
longe do povo e de costas para Deus.
Eu não consigo imaginar um mundo em que a
religião se afaste da fé, principalmente neste mesmo
nosso mundo, em que a política e a fé já estão, em
muito, distantes.
Daí, o mérito dos tempos que se avizinham. O
Papa é mais importante pelo que ele representa do
que propriamente pelo que ele é, ou de quem ele seja.
O Papa é, ainda, para mim, o melhor contraponto aos
senhores da guerra. Ou tem que ser.
Eu tenho lutado, dentro das minhas humildes limitações físicas, para que fé e política se aproximem.
Eu tenho rezado, dentro das minhas limitações espirituais, para que fé e religião se juntem. A minha esperança é de que a fé seja a luz que ilumine tanto a
religião como a política.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já
termino, Sr. Presidente.
Eu também tenho, portanto, a esperança de que
este momento seja de profunda reflexão na política
e na religião. Que possamos aproveitar este nosso
tempo que junta política, religião, fé e esperança,
para mudarmos os paradigmas que têm orientado
as nossas atitudes. Quem sabe tenhamos que abrir
mão, também, de muitas das nossas posturas, muitas
vezes arrogantes, muitas vezes desprovidas de compaixão, de solidariedade e do verdadeiro sentido da
humanidade. Quem sabe seja este o melhor momento
para renunciarmos, também, ao nosso “pontificado”
do consumismo.
Vivemos um momento crucial de perda das nossas melhores referências.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Na
política e na religião. A religião vive, agora pelo menos,
um momento (Fora do microfone.) propício
�������������������
para o debate de mudanças profundas, propiciado pela renúncia
do Papa Bento. O ano de 2013, no qual temos a dádiva
de viver, entrará para a história da humanidade, por
incluir um fato que não ocorria há seis séculos. Para
aqueles que ainda acreditam na infalibilidade do Papa
e que Bento XVI renunciou por motivos estritamente
religiosos, não terá sido um ato por acaso. ����������
Para aqueles que incluem outros motivos pouco ou nada ligados
a uma religião realmente voltada para Deus, também
não deve ter sido por acaso. E, assim espero, não terá
sido em vão.
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Que assim seja. Que encontremos a verdade
no futuro.
Era que tinha a dizer.
Obrigado a V. Exª pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª terá sempre o tempo necessário para
expor suas ideias e suas posições ao Senado e ao
País, Senador Pedro Simon.
Com a palavra, pela Liderança da Minoria, o Senador Mário Couto.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, uso o espaço da Liderança da Oposição, nesta tarde, depois de ouvir, ontem,
um nobre Senador, nesta tribuna, falar das virtudes
do Governo da Presidenta da República, falar sobre
inflação. Procurei meditar, na minha casa, Brasil, paraenses da terra de Nossa Senhora de Nazaré, e comecei a comparar a fala com a realidade. Vi que a fala
está longe da realidade. Quando se fala em inflação,
aquela que controla as despesas de sua casa e que
está me ouvindo na tarde de hoje vai concordar com
as minhas colocações.
Presidente Romero Jucá e os que me assistem
nesta tarde de hoje, há oito anos, não se tinha uma
inflação tão aguda como no mês passado, no mês de
janeiro. É triste falar ao povo brasileiro essa realidade,
mas a verdade tem de ser dita nesta tribuna, conforme
nos propusemos fazer em nosso juramento, no dia da
posse de cada um de nós.
Nós não podemos faltar com a verdade nesta tribuna. E a verdade é cristalina: a inflação no Brasil está
batendo novamente à porta dos brasileiros. O Ministro
Mantega tem a nota zero nas suas previsões. As previsões do Ministro Mantega, nenhuma delas, nunca
foram feitas corretamente até hoje.
No ano retrasado, ele previu que o Brasil ia ter um
crescimento no seu PIB de mais de 5%. Errou brutalmente. Nós só crescemos um pouco mais de 2%. No
ano passado, de 2012, ele previu também um crescimento acima de 4%. Errou brutalmente. Brutalmente!
Como diz o povo do meu Marajó querido, “malemal” vai
passar de 1%. “Malemal” vai passar de 1%! Ele prevê
a inflação de forma completamente errada.
Dona de família, aquela que vai ao supermercado
para fazer as suas compras, como eu sempre vou... O
Mantega não vai. Eu tenho absoluta certeza, na minha
consciência, de que o Mantega não vai.
Vou citar alguns números que fui buscar. Fui buscar dados da Fundação Procon, que tem credibilidade
neste País. E fui buscar alguns números da Fundação
Getúlio Vargas, que também tem credibilidade neste
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País. Pasmem, senhoras e senhores! A inflação está
voltando e está voltando com uma força violenta.
Aquela inflação que Fernando Henrique Cardoso foi capaz de parar, moralizando o País e criando o
Plano Real, está voltando, brasileiros.
Repito, há oito anos não se via a inflação crescer
tanto como no mês passado. E não falo aqui procurando
desejar o mal para a minha Pátria, mas falo preocupado com ela, preocupado com aqueles assalariados;
falo, preocupado com aqueles que são enganados ao
dizerem que o salário mínimo está aumentando.
Olhem os preços. A batata, nos últimos 12 meses, aumentou 62%. Senador Pedro Simon, V. Exª que
acaba de descer desta tribuna, fazendo um dos mais
brilhantes discursos que já escutei na minha vida. Parabéns! Meu Senador, a batata cresceu, nos últimos
12 meses, 62%. E o Mantega diz que não tem inflação.
O PT também diz que o País não tem miséria.
O PT diz que o País não tem mais pobres. Eles não
andam no interior. Eu ando. Eu vivo no interior. Todo
tempo estou no interior do meu Estado. Quase todo
final de semana convivo com o trabalhador pobre. Todo
final de semana estou no interior do interior e convivo
com o trabalhador pobre.
A cebola, minha querida dona de casa, aumentou
59% nos últimos 12 meses. Como o PT pode mentir
tanto, meu Deus do Céu? Minha Nossa Senhora de
Nazaré, minha querida mãe, como o PT pode mentir
tanto ao povo brasileiro? Não tem inflação no País. Não
tem inflação no País, meu Deus do Céu!
Como estão os hospitais públicos neste País?
Como estão as rodovias neste País?
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Como
está, meu Deus do Céu, a violência neste País? Que
motivos temos para vir à tribuna comemorar sucesso
do governo petista, meu Deus do Céu? Será que eu
moro em outro país?
O arroz, Alvaro Dias, que você come todos os dias,
sabe quanto aumentou em um ano? Quarenta e três
por cento, Alvaro Dias. Não sou eu quem estou falando, nem inventando, é o Procon, é a Fundação Procon.
O feijão, você mistura o feijão com o arroz para
poder comer a carne...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
...essa é a comida básica do brasileiro. Sabe quanto
aumentou em 12 meses? Vinte e sete por cento! Mantega, você está brincando com o povo brasileiro! Todas
suas previsões estão erradas! (Fora do microfone).
A minha preocupação é com o povo da minha
Pátria. A inflação está voltando. A inflação está baten-
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do na porta, Dilma. Acorda, Dilma! Se é que tu tens
capacidade para contê-la, acorda, Dilma! A economia
brasileira está levando um farelo, Dilma. Acorda!
Nem vou falar em corrupção. Prometo que não.
Já falei ontem do meu Estado. Não vou falar em corrupção hoje.
Tomate, Alvaro Dias, tomate: 27%! Ovo, o ovo da
galinha que você, em última análise, compra uns três
e mistura com o feijão, com a farinha.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Lá
no Pará, se faz assim: quando não se tem dinheiro,
vai-se na esquina, compra-se um ovo, mistura-se com
a farinha, e está liquidada a conversa, matou a fome.
Mas não dá mais para comprar nem o ovo, meu amigo!
O ovo aumentou 10% conforme a Fundação Getúlio
Vargas; o mamão, 22%. Os produtos agropecuários,
a coisa básica, que devia ser barata... Porque se os
produtos agropecuários aumentam, lógico que a tua
mesa vai ficar cara. Esses produtos agropecuários,
cujos preços Governo devia se preocupar em segurar,
estão superinflacionados, estão crescendo a 16% ao
ano. Como conter a inflação se são eles que produzem
o aumento dos produtos que vão a tua mesa, minha
nobre dona de casa?
Paraenses, queridos paraenses, vocês que me
assistem na tarde de hoje, sabem – sabem porque
lidam com isso todos os dias – que não podem faltar
na mesa do paraense a farinha e o açaí. Não podem
faltar. Só que o quilo da farinha, conforme dados do
Dieese, em 2012, custava R$2,96. Sabem quanto está
a farinha agora? R$7,00! Pedro Simon, agora o açaí
também aumentou. Então, não há mais a comida básica do pobre na Capital e no interior do Pará. Como é
que, num ano, você paga R$2,90 pelo quilo da farinha
e, agora, tem de pagar R$7,00?
Ô Mantega, tu não comes farinha, Mantega, tu
comes caviar! Tu não sabes o que é a dor do bolso do
pobre, Mantega!
Tu não sabes o que é a dor no bolso de um aposentado, Mantega!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E o
maior vilão de tudo isso sabe o que é? É a alimentação. O maior vilão da inflação é a alimentação. Você,
Presidente, me permitiria... Eu já encerrei o meu pronunciamento, mas se V. Exa me der a liberdade de ler
– acho que 2 minutos é o suficiente – um voto de congratulação ao Ministro Presidente do Supremo Tribunal
Federal. V. Exa me permite?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exa terá o tempo necessário, Senador.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
Requerimento no 2012. Fundamentado no que
preceitua o Art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de congratulações ao Exmº
Sr. Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
Reconhecer e manifestar votos de congratulações a pessoas como o Ministro Joaquim Barbosa
é sem dúvida valorizar o justo, homenagear todos
aqueles que contribuem para a moralização do País,
é fortificar o trabalho de pessoas comprometidas em
resgatar princípios, valores éticos e morais, há muito
desprezados neste País.
O trabalho desenvolvido pelo Ministro Joaquim
Barbosa, no curso da Ação Penal n° 470, que teve
como objeto julgar os envolvidos no maior escândalo
de corrupção de que já se teve notícias neste País,
certamente merece ser denotado como imperioso e
marcado por uma justa homenagem, de forma majestosa a todos aqueles que se dedicaram a objulgar um
comportamento há muito reclamado pela sociedade
brasileira, por justamente criar um paradigma de repulsa, de intolerância e de total opressão ao que se
pode denominar de “conduta patológica degenerativa
de caráter”.
Crível é, nobres Senadores, que a presente homenagem se impõe como medida necessária, ou melhor, um dever de se elevar, ao mais alto dos planos,
aqueles que devolveram ao País, ao povo brasileiro,
a esperança de contar com dias melhores e de ter,
enfim, não só no refrão, mas na prática, ecoado o seu
justo sentido de um povo heróico, bravo e retumbante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 102, DE 2013
Fundamentado no que preceitua o Art. 222, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto
de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Ministro
Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
Justificação
Reconhecer e manifestar votos de congratulações
a pessoas como o Ministro Joaquim Barbosa é sem
dúvida valorizar o justo, homenagear todos aqueles
que contribuem para a moralização do País, é estar
fortificando o trabalho de pessoas comprometidas em
resgatar princípios, valores éticos e morais, há muito
desprezados neste País.
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O trabalho desenvolvido pelo Ministro Joaquim
Barbosa, no curso da Ação Penal nº 470, que teve como
objeto julgar os envolvidos no maior escândalo de corrupção que já se teve notícias neste País, certamente
merece ser denotado como imperioso e marcado por
uma justa homenagem, de forma majestosa a todos
aqueles que se dedicaram a objulgar um comportamento há muito reclamado pela sociedade brasileira,
por justamente criar um paradigma de repulsa, de intolerância e de total opressão ao que se pode denominar de “conduta patológica degenerativa de caráter”.
Crível é, nobres Senadores, que a presente homenagem se impõe como medida necessária, ou melhor, um dever de se elevar ao mais alto dos planos
aqueles que devolveram ao País, ao povo brasileiro, a
esperança de contar com dias melhores e ter, enfim,
não só no refrão, mas na prática, ecoado o seu justo sentido de “um povo heroico, bravo e retumbante”.
Sala das sessões, de fevereiro de 2013. – Senador Mário Couto.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Com a palavra, para um breve comunicação, por
5 minutos, o Líder e Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho à tribuna, depois do popular pronunciamento de
Mário Couto, para destacar 2013 como ano da bienal
da “contabilidade criativa”.
Pelo que se vê, o Governo da Presidente Dilma
poderá promover, no final de 2013, uma bienal da “contabilidade criativa”. As diversas manobras contábeis
para aumentar o chamado superávit primário em 2012,
mediante repasses de dividendos antecipados para o
Tesouro, por parte dos bancos públicos, uso de recursos
do Fundo Soberano e a dedução de recursos do PAC,
das despesas federais, devem incorporar mais uma
peça criativa para ser exposta na bienal do Governo.
Segundo relatório divulgado pela presidência do
BNDES, no ano passado, o lucro líquido da instituição
de fomento foi de R$8,2 bilhões, um resultado 9,5%
menor que o do exercício anterior. Os desembolsos
também foram inferiores aos registros em 2009 e 2010.
Uma manobra criativa, pincelada no mesmo cromatismo de movimentos anteriores, impediu que o resultado apresentado pelo BNDES fosse ainda pior. O
banco deixou de registrar a desvalorização de ações

FEVEREIRO 2013

06226 Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

transferidas pela União e mantidas em caixa. Com o
aval do Conselho Monetário Nacional, o montante de
R$2,38 bilhões não foi excluído do lucro líquido.
Sem esse malabarismo contábil, em vez de um
declínio de 9,5%, teríamos uma queda de 35,9% em
comparação ao ano anterior. Portanto, quase 36%.
O declínio mais amargo ocorreu nas operações
do BNDESPAR (subsidiária que opera na participação
em empresas). Aqui o lucro caiu de R$4,31bilhões, em
2011, para R$298 milhões, em 2012 – uma redução
de 93,1%. Redução de 93,1% no lucro!
Em outro momento, trataremos de outros equívocos da atual política econômica que se projetam sobre
os critérios e linha de atuação BNDES.
É por essa razão que estamos convidando o Ministro Mantega a comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos para esse debate.
Sr. Presidente, eu queria registrar, ao final deste
pronunciamento, um fato positivo no campo das providências que são adotadas contra a impunidade no País.
Em dezembro do ano passado, nós protocolamos,
na Procuradoria Geral da República, representação
para que o Ministério Público Federal investigasse
escandalosa operação realizada pela Petrobras, que
adquiriu uma refinaria, no Texas, numa operação que
não pode ter outra denominação.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós
não temos outro nome para definir o que houve.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Desonestidade, roubo, assalto? Na verdade uma operação
corrupta, certamente com o objetivo do enriquecimento
ilícito de algumas pessoas. Uma empresa belga adquiriu a refinaria por US$42 milhões, no ano de 2005;
e, no ano de 2006, vendeu à Petrobras por US$1,180
bilhão – uma refinaria superada, arcaica! Não há nenhuma justificativa técnica, não há nenhuma justificativa
econômica para que essa transação fosse efetuada.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A
única justificativa é a busca do enriquecimento ilícito.
E, surpreendentemente, a coincidência fala alto: um
dos dirigentes da empresa belga era integrante dos
quadros administrativos da Petrobras.
O Tribunal de Contas da União vai investigar
essa compra feita pela Petrobras por solicitação do
Ministério Público Federal. Portanto, anima-nos, nesta
hora, afirmar que providências estão sendo adotadas,
foram adotadas pelo Procurador-Geral da República,
Dr. Roberto Gurgel, que determinou a instauração dos
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procedimentos e, agora, o requerimento ao Tribunal de
Contas da União para que avalie as condições dessa
transação, uma transação, preliminarmente – pode-se
afirmar sem medo de errar –, imoral, absurdamente
corrupta, e não há a menor hipótese de se imaginar
que esse fato será esquecido pela autoridade judiciária.
Responsabilização civil e criminal é fundamental para
que a impunidade não prevaleça também neste caso.
Apenas para lembrar, a Presidente Dilma, à época, presidia o Conselho de Administração da Petrobras. Creio que a Presidente deve se interessar pelos
esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Dando continuidade à lista de oradores, com
a palavra, por 10 minutos, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, conforme eu disse ontem, de certa forma para
o incômodo de alguns integrantes da oposição, volto
à tribuna hoje, mais uma vez, para defender os dez
anos de governo popular que o Brasil tem desde 2003,
que perdurou por oito anos com o Presidente Lula e,
agora, por mais dois com a Presidenta Dilma.
Mas, como disse ontem, eu gostaria de falar sobre um tema específico, exatamente o tema da área
da saúde, que, aliás, hoje, foi negativamente citada.
Contudo, ao longo desses dez anos, nós tivemos avanços extremamente importantes na política de saúde,
no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. A começar da área da atenção básica, em que o Governo
Dilma e o governo Lula avançaram bastante, levando
a milhões de brasileiros a possibilidade do atendimento mais simples, mas, ao mesmo tempo, eficaz para o
enfrentamento do quadro sanitário brasileiro.
Todos sabem que fui Ministro da Saúde nos primeiros 2 anos e meio do governo Lula. E tivemos oportunidade, até 2005, de ampliar em 32% o Programa
Saúde da Família. Levamos a cobertura, em 2003, a
54% da população brasileira; e, hoje, 65% do nosso
povo está coberto pelo Programa Saúde da Família.
Em 2003, eram 4.488 Municípios que tinham equipes
do PSF; hoje, são 5.280 Municípios, faltando apenas
70 Municípios para a plena universalização do Programa Saúde da Família no nosso País.
Ao longo desse período, nós conseguimos obter
resultados importantes em relação a indicadores significativos. Por exemplo, a mortalidade infantil. No ano
2000, esse índice apontava que 30,1 crianças morriam
antes de completar um ano de vida, para cada mil
crianças nascidas vivas. Hoje, esse número está em
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16 para cada mil nascidas vivas. Isso significa que nós
atingimos os Objetivos do Milênio, na área específica
da mortalidade infantil, 5 anos antes do prazo que o
Brasil havia se comprometido com a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas.
Conseguimos ampliar a esperança de vida, ao
nascer, do nosso povo. Esta, que no ano 2000 era de
70,4 anos; em 2010, atingiu 73,8, aproximadamente; e
agora, em 2011, se ampliou para 74,1 anos, demonstrando que as ações desenvolvidas, especialmente para
garantir uma melhor qualidade de vida para as crianças, têm uma influência importante nesses resultados.
É importante lembrar também que, no nosso País,
a população vive melhor hoje e vive mais. A proporção
da população com mais de 65 anos cresceu de 4,9%
– números de 1995 – para 6,5% já em 2008.
Em programas importantes na área da saúde
como o Brasil Sorridente, a primeira política de atenção a saúde bucal efetivamente aplicada no Brasil,
demonstrou-se um crescimento significativo. Nós tínhamos 4.261 equipes de saúde bucal em 2002; hoje, são
quase 22 mil equipes de saúde bucal e 950 Centros
de Especialidades Odontológicas (CEOs), que fazem
atendimentos para bem mais além da simples restauração e que atingem hoje, inclusive, a própria política
de ortodontia nessa área específica. Implantamos ainda 1.351 laboratórios para produção de próteses dentárias; assim, mais de 800 mil brasileiros e brasileiras
já tiveram a oportunidade de receber a sua prótese.
Implantamos no Brasil um sistema de atendimento
de urgência pré-hospitalar, hoje considerada pela população brasileira a melhor política social do governo: o
Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).
Criado na minha gestão como Ministro da Saúde, hoje
é um exemplo importante, até porque cobre mais de
70% da população brasileira. Foram milhares e milhares
de vidas salvas pelas intervenções do SAMU; milhares
e milhares de brasileiros e brasileiras deixaram de ter
seqüelas graves porque foram atendidas a tempo pelo
SAMU. Portanto, esse é também um aspecto importante da política do nosso governo, do governo popular.
Conseguimos bater todos recordes na realização de transplantes no Brasil. E o Brasil tem, hoje, o
sistema público de transplantes que mais produz cirurgias no mundo. Nós conseguimos atingir, em 2011,
a marca de 23.400 transplantes realizados no nosso
País. Se compararmos com 2001, constataremos um
aumento de 124% em uma década, demonstrando que
o governo tem investido de forma correta nas políticas
que efetivamente podem produzir impactos nos indicadores de saúde.
O Programa Farmácia Popular, lançado na nossa
gestão no Ministério da Saúde, hoje é uma realidade,
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e todos os brasileiros e brasileiras que têm diabetes e
hipertensão podem receber gratuitamente o seu medicamento nas farmácias administradas pelo Governo
Federal, que são 560, bem como nas farmácias privadas, com o Programa Farmácia Popular, num total
de mais de 20 mil unidades privadas de atendimento
farmacêutico à população.
Já beneficiamos mais de 18 milhões de brasileiros
com as ações do Programa Farmácia Popular. Além
disso, tivemos grandes investimentos nessa área de
medicamentos com a aplicação de recursos nos laboratórios oficiais, sem discriminação de qualquer ordem,
inclusive com os governos estaduais, que produzem –
e produzem bem – medicamentos importantes para o
sistema estadual, para o sistema nacional, o Sistema
Único de Saúde.
Avançamos na assistência obstétrica. Lançamos
a Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Implantamos o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, com exemplos concretos
e resultados importantes na realidade do nosso País.
Com toda a alegria e honra, recebo o aparte do
V. Exª, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senador Humberto Costa, eu ouço as loas que
V. Exª tece ao governo petista, especialmente na área
da saúde, e faria um apelo a V. Exª, que já foi Ministro da Saúde e que é um político tão influente junto
ao governo, junto à bancada majoritária: olhar para
as nossas Santas Casas, corrigir a tabela do SUS. A
defasagem da tabela do SUS – V. Exª sabe – está levando as Santas Casas e os hospitais filantrópicos à
falência. Seria bom se V. Exª, no ano que vem, ou logo
no mês que vem, ou ontem, pudesse incluir o reajuste
da tabela do SUS entre os feitos do governo petista.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não tenha dúvida! Não tenha dúvida, Senador Aloysio. Eu agradeço o aparte de V. Exª, até porque me dá
oportunidade de dizer que foi, no governo do PT, ao
longo desses dez anos, que nós recuperamos os valores dos procedimentos pagos pelo Sistema Único de
Saúde, que nós elaboramos vários planos de apoio e
suporte às Santas Casas. Não que a demanda que V.
Exª apresenta não seja correta. É correta; associo-me
a ela, irmano-me a ela, mas é importante dizer, com
todas as letras, que foi na gestão Lula e na gestão Dilma que nós passamos a pagar, ainda longe do que é
justo e do que é correto, valores mais expressivos no
que diz respeito aos procedimentos realizados pelo
SUS pelo setor conveniado;
Eu queria dizer também que foi importante o trabalho feito para fortalecer as Agências Reguladoras
com concursos públicos, definição de corpos funcio-
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nais qualificados, a definição de agenda regulatória.
Isso vale para a ANS e vale para a Anvisa, que são
reconhecidas hoje como agências-modelo de regulação na área da saúde.
Desenvolvemos, na ANS, um programa de qualificação da saúde suplementar, e, hoje, apesar de termos
ainda toda uma visão crítica sobre o setor suplementar,
há uma regulação dura. A ANS trabalha não apenas
fiscalizando valores e a saúde financeira dos planos de
saúde, mas, principalmente, procurando garantir qualidade àqueles que são consumidores desses planos.
Sabemos que há muito por fazer, e eu tinha muito
mais a dizer sobre os avanços que tivemos na área da
saúde. Porém, quero concluir a minha fala olhando para
frente – e é essa a cobrança que tenho feito aqui, desta
tribuna, à oposição, que só quer olhar para trás, só quer
trazer o pessimismo e tentar transmiti-lo à população
brasileira. Temos muito a fazer, e uma das principais
coisas – e isso deve unir oposição e governo – é garantir recursos para financiar o Sistema Único de Saúde.
No ano passado, conseguimos aprovar, neste
plenário, a criação de uma Comissão para tratar do
financiamento da saúde aqui, no Senado. Esta Comissão já teve a indicação dos seus integrantes, e, aqui,
peço ao Presidente Renan Calheiros que convoque,
já para a próxima semana, a primeira reunião dessa
Comissão, a fim de fazermos um debate aprofundado
sobre um tema da maior relevância e que precisa ser
objeto de discussão aqui, nesta Casa.
Muito se discute que é importante financiar a
educação; fala-se de destinar todos os royalties do
petróleo para a educação. É muito justo, mas não se
pode esquecer, de forma alguma, uma política que tem
repercussão importante sobre toda a população brasileira, que tem repercussão sobre a economia deste
País, já que é a produção de medicamentos, de equipamentos que tem um peso importante na composição
do Produto Interno Bruto, mas, acima de tudo, como
política de inclusão social como política de cidadania.
Essa Comissão tem a condição de discutir formas
de construção dessa nova política, com novos recursos,
e, ao mesmo tempo, discutir, de forma aberta, transparente, firme, a relação entre o sistema público e o
setor privado. Este último tem crescido a cada ano no
nosso País, mas precisa dar ao sistema público uma
contrapartida expressiva, pelo fato de que boa parte
dos seus usuários são também usuários do SUS.
Portanto, Sr. Presidente, termino aqui as minhas
palavras dizendo que é compromisso da Presidenta Dilma, é nosso compromisso lutar para melhorar a saúde
no nosso País, mas não é possível ignorar avanços tão
importantes que foram dados ao longo desse período.
Muito obrigado pela tolerância de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, agora, pela Liderança do PSDB,
o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, enquanto o Senador Aloysio se prepara...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro
Dias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não, é claro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa uma carta que recebo de Joinville,
Santa Catarina, de Carlos Edmundo Matzenbacher.
Ele é aposentado do Aerus e encaminha uma carta
com o título “Uma última caminhada”. Eu leio apenas
a primeira parte da carta:
Nosso exército de brancaleones, repleto não
de bandidos e assaltantes, mas de maltrapilhos, doentes, necessitados, todos da terceira
idade, abandonados pelo Estado.
Nossa cruzada é de sobrevivência, e, agora,
finalmente, chegamos ao pé do precipício, no
cadafalso, com o verdugo estatal, aí sim, ágil,
tentando cortar nossas carótidas. Conseguiremos desvendar os olhos da dona Justiça a
tempo de perceber nossos dramas?
Peço que se registre nos anais o inteiro teor desse apelo que faz o aposentado do Aerus. É uma luta
conhecida desta Casa, de muitos anos. Nós reiteramos
esse apelo constantemente. Há, agora, um apelo dirigido ao Poder Judiciário da parte desses aposentados,
todos do grupo Aerus, que estão necessitando de um
ato público definitivo e marcante.
Portanto, Sr. Presidente, peco a V. Exª que considere lido esse documento.
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.)
UMA ÚLTIMA CAMINHADA
Nosso exército de Brancaleones, repleto, não de
bandidos e assaltantes, mas de maltrapilhos, doentes,
necessitados, todos da terceira idade, abandonados
pelo Estado.
Nossa cruzada é de sobrevivência, e agora, finalmente chegamos ao pé do precipício.
No cadafalso, com o verdugo estatal, aí sim, ágil
tentando cortar nossas carótidas.
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Conseguiremos desvendar os olhos da dona Justiça, a tempo de perceber nossos dramas?
Nossas fraquezas e vulnerabilidades, não permitem que nos tratem como sendo trastes descartáveis.
Só que chegou o TEMPO de não haver mais
TEMPO.
Este derradeiro suplício exige um ato marcante.
Como está não dá mais.
Deixamos para os advogados as leis e petições.
Todos nós do grupo AERUS, necessitamos um
ATO PÚBLICO– definitivo e marcante.
Realizar passeatas nas capitais se esgotou. Com
raras exceções, não seduzimos mais ninguém. Só todos juntos para ressuscitar uma última caminhada.
A luz do fim do túnel pode ser também, uma locomotiva vindo em nossa direção.
O País é de quem? Deles? Meu? De todos?
Quase sete anos de infâmia.
Nossa agressividade, emocional acima de tudo,
é pela nossa própria preservação.
Sejamos sarcásticos e cínicos na mesma moeda.
Nosso protesto é de ALMA. De vidas. De sobrevivência.
Um pedaço deste solo pátrio também é nosso.
Não tenho respostas. Mas com tantos lúcidos em
nosso grupo, um consenso haveremos de encontrar.
Que morramos em pé. Mas que este grito ecoe
nos quatro cantos do País.
Estarei sendo muito ingênuo?
Muito amadorista?
“Felicidade é a certeza de que nossa vida não
está passando inutilmente” (Érico Veríssimo)
O texto é de autoria de Carlos Edmundo Matzenbacher, Aposentado Aerus.
Joinville, 27 de fevereiro de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Considero lido o documento, e o registro solicitado por V. Exª será feito.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje
para comentar uma das mais lamentáveis declarações
de que se tem registro entre as muitas declarações lamentáveis do ex-Presidente Lula – tentarei procurarei
reproduzir de memória – a respeito de crítica que o
Presidente Fernando Henrique havia pronunciado aos
governos petistas, que disse o seguinte: “O Fernando
Henrique Cardoso deveria, no mínimo, se calar; deveria
colaborar com a Presidente Dilma para que ela faça
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um bom Governo e deveria deixá-la governar. Deixe
a Dilma governar!”
Vamos por partes.
Na primeira parte da grosseria, o ex-Presidente
Lula, que é o sol do sistema planetário petista; que é
o personagem que manipula os cordéis do teatro de
marionetes desse Partido, se arroga no direito agora
de dizer quem pode falar e quem não pode falar. É ele
quem distribui os papéis: você fala; você cala a boca!
Não basta esse Partido apregoar, como apregoou ainda na festa da comemoração dos dez anos do governo
petista, pela boca de seu presidente, o jornalista Rui
Falcão, que disse, ao lado do ex-Presidente Lula e da
Presidente Dilma, que é preciso estabelecer um controle
sobre a mídia. Não basta isso! Quer o ex-Presidente,
agora, distribuir as entradas e as saídas do picadeiro,
como se todos nós fôssemos fantoches do seu jogo.
Ele, ora fala demais, ora fala de menos. Fala demais
quando, por exemplo, ataca as instituições dizendo o
Ministério Público deveria deixar de ser abelhudo e definindo o que deveria investigar , ou não. Fala demais
quando afirma que o Tribunal de Contas da União tem
como principal função atrasar as obras. Chega a dizer
que os órgãos responsáveis pela aplicação das leis
ambientais estão mais preocupados com os bagres
do que com os seres humanos.
Já nem me refiro aos 300 picaretas que o candidato Lula dizia povoarem o Congresso. Ele que, pouco
depois de se eleger Presidente, mergulhou gostosamente na mais deslavada fisiologia para montar sua
base de apoio. Mas, às vezes, ele se cala, quando e
é preciso que fale. Por exemplo, que fale qual era a
função real da sua chefe de gabinete em São Paulo,
cujas atividades sulfurosas foram investigadas e estão sendo investigadas pela Operação Porto Seguro.
O que ela fazia, além de nomear gente em agências
reguladoras e fazer lobby junto à AGU?
O Presidente Lula, por exemplo, deveria falar, e
falar veementemente, quando foi acusado por Marcos
Valério de se ter beneficiado pessoalmente do mensalão. Qual foi a resposta que ele deu? Uma resposta
de pouquíssimas palavras: “Não respondo a mentira”.
Está bem, que não responda, mas, por que não processa o Marcos Valério?
Sr. Presidente, quando ele foi acusado de tentar,
mediante uma manobra canhestra, retardar o julgamento do mensalão, fazendo pressão sobre ministros
do Supremo, não respondeu. Quem respondeu foi o
instituto que lhe serve de cobertura.
Outro aspecto a que se refere: ajudar a Presidente Dilma a governar.
Sr. Presidente, a oposição não se furta, não se
esconde, não se exime da tarefa de ajudar o Governo
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na ação parlamentar. Quantas vezes nós aqui votamos
projetos do Governo que, na nossa ótica, atendiam a
interesse do País, de forma diferente da pratica do PT,
quando era oposição? O ex-Presidente Lula, mal agradecido, deveria lembrar que a reforma da Previdência,
no seu primeiro governo, só se concretizou porque a
Bancada do PSDB a apoiou – ela, que era combatida
pelo seu Partido, no nosso governo e que ele copiou.
Hoje mesmo, Senador Pedro Simon, vamos votar duas medidas provisórias, uma sobre o Fundo do
Centro-Oeste. Foi feito um trabalho para aperfeiçoá-la,
trabalho diligente, da Senadora Lúcia Vânia, do meu
partido, o PSDB.
E a medida provisória que segue na linha da desoneração da folha de pagamentos? Teve emendas
muito importantes na Câmara dos Deputados. Por
exemplo, a do Deputado Alfredo Kaefer, do PSDB do
Paraná, que, na linha de tornar as nossas empresas
mais competitivas, eleva o limite de enquadramento no
regime da declaração do lucro presumido; ou ainda a
do Deputado Mendes Thame, do PSDB de São Paulo,
que estende as desonerações para todo o setor que
trabalha com reciclagem, um setor intensivíssimo de
mão de obra.
Tenho certeza de que a medida provisória do
Pronatec, do Programa Nacional de Ensino Técnico,
sairá do Congresso melhor do que entrou, tendo passado pela relatoria do Senador Paulo Bauer, do PSDB
Agora, ajudar a Presidente Dilma a governar
como, se ela não estabelece um diálogo real com a
oposição e com o Congresso? Se ela prefere governar por medidas provisórias? E mais, ajudá-la como,
se, tendo-se declarado candidata à Presidência da
República precocemente, cada vez mais suas ações
são marcadas pela publicidade?
Sinceramente, Sr. Presidente, não tenho condições de ir além do que faz por ela o marqueteiro João
Santana. Não tenho; nenhum de nós tem. É puro marketing. Trata-se de um Governo desorientado, Governo que, além de estar desorientado, desorienta a
economia com medidas contraditórias, umas com as
outras; que tem padrinhos, afilhados favorecidos pelo
BNDES, como ainda há pouco denunciou o Líder Alvaro Dias, da tribuna; que não apresentou nenhum
avanço significativo, em que pese o esforço do nobre
Senador Humberto Costa, em destacar ações tópicas
na área da saúde. Com os desmandos na Petrobras.
Como? Ajudá-la como? O Governo da Presidente
Dilma já está em marcha batida na campanha eleitoral.
Só pensa nisso Agora, diz o ex-Presidente Lula: “Não
atrapalhe a Dilma; deixe-a governar”. Não há nada que
atrapalhe mais a Presidente Dilma do que ter ao seu
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lado um presidente adjunto. E acho que foi isso que
irritou, acima de tudo, o ex-Presidente Lula.
O ex-Presidente Lula não deixa a Presidente Dilma assumir inteiramente as rédeas do Governo. Faz
questão de se intrometer em tudo, em tudo! na área
política e na área administrativa. Está nos jornais de
hoje, na Internet: o ex-Presidente Lula, em uma reunião
com os sindicalistas, se comparou a Lincoln. Não é o
Lincoln assessor da Bancada do PMDB na Câmara,
não. É Abraham Lincoln. Ele se comparou hoje em reunião com os sindicalistas a Abraham Lincoln! (Pausa.)
Não vai levar o Oscar, ex-Presidente Lula, não vai não...
O ex-Presidente Lula, quando o Congresso começa a examinar a medida provisória que altera a
legislação dos portos e que a Chefe da Casa Civil, a
nossa colega Gleisi Hoffmann, se coloca como a interlocutora do movimento sindical e do Congresso para
viabilizar a tramitação dessa MP, tão importante para
a modernização da nossa estrutura portuária, embora
não suficiente, o ex-Presidente Lula se declara patrono
dos sindicalistas. Põe-se na condição de intermediário:
“Conheço bem a vida dos estivadores. Não permitirei
injustiças”. Então a MP editada pela Presidente Dilma
contem injustiças?
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quer maior atrapalhação que isso?
Ele, que, na primeira reunião do gabinete do Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, fez questão de
sentar ao lado do Prefeito, para dizer: “Esta administração é minha”.
Imaginem os senhores...
O Senador Pedro Simon fez belíssimo discurso,
hoje – como sempre, aliás –, falando das perplexidades que afligem a Igreja Católica, da exemplaridade
da renúncia do Papa Bento XVI e de certo paralelismo
entre alguns males que afligem a hierarquia da Igreja
e a política. Belíssimo discurso, dirigido àqueles que
têm fé e àqueles que não têm esse privilégio.
Ora, imaginem se o Papa Bento XVI, a partir da
sua renúncia, já como Papa Emérito, se metesse, por
exemplo, a nomear o comandante da Guarda Suíça,
que faz a segurança do Vaticano...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...ou caso se introduzisse, sem ser
convidado, como abelhudo, como intrujão, na reunião
do futuro Papa com os cardeais prefeitos das congregações do Vaticano – na Congregação para a Propagação da Fé, da Propagação da Educação Católica,
da Congregação para o Clero, da Congregação para
os Bispos, está lá o ex-Papa. O Papa Emérito dando
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palpite, caso se permitisse influir na nomeação de
núncios apostólicos.
Evidentemente, ele não faria isso, mas o ex-Presidente Lula o faz.
Seria melhor se ele se considerasse presidente emérito, que, supostamente, fez coisas boas para
o País, mas deixasse a Presidente Dilma governar e
deixasse de ser presidente adjunto.
Agora, Sr. Presidente, apenas para ...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... concluir, fiquem certos, Sr. ex-Presidente Lula e meus amigos do PT: o PSDB não vai
morder essa isca para ficar, fazendo a briga, a intriga, Fernando Henrique versus Lula. Nós não vamos
entrar nessa.
O Fernando Henrique Cardoso é uma grande figura do nosso Partido. Faz bem em energizar o Partido,
em nos instigar a ir à luta, a promover a nossa unidade, a lembrar aquilo que não só nós, do PSDB, mas
nós, o povo brasileiro, fizemos durante o seu governo.
O Presidente Fernando Henrique, hoje, já foi julgado.
As suas propostas foram julgadas quando foi eleito,
no primeiro turno, contra Lula. E a sua realização foi
julgada quando foi reeleito, no primeiro turno, contra
Lula. Hoje, cabe à história julgá-lo.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Faz mal, o ex-Presidente Lula, à história
do Brasil quando quer borrar do mapa, do retrato histórico, da sua narrativa histórica, a figura do Fernando
Henrique, como borraram, os soviéticos, todas as fotografias onde aparecia Stalin na época da revolução.
Faz muito mal. Eles borram a figura do mensalão. Na
retrospectiva dos dez anos, não se fala de mensalão,
mas há um silêncio eloquente.
Mas não afastem a figura do Presidente Fernando
Henrique e nem queiram bani-lo da vida pública. Ele
continuará presente. E continuará na nossa história,
na historia do povo brasileiro.
Mas a comparação que faremos será do PT com
ele mesmo; das promessas do PT com as suas realizações. E é isso que faremos, apontando para o futuro,
um futuro de desenvolvimento real, de desenvolvimento
econômico e de justiça para o nosso País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Angela Portela, 2ª Secretária.
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Para fazer uma comunicação inadiável, tem a
palavra o Senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Peço
a palavra pela ordem, Srª Presidente. V. Exª me permite?
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Pois não.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu não podia apartear o Senador Aloysio, pois ele falava como Líder, mas
apenas quero lembrar, Srª Presidente, que a constituição americana, desde a década de 50, proíbe que
ex-presidente se candidate. Por que isso? Porque ex-presidente não pode virar alma penada. No Brasil, ex-presidente vira alma penada. Aí ele começa a descer
no varejo. Não se pode criar o ex-presidente, porque
ele é o sacrossanto ex-presidente da República. O
ideal, no Brasil, seria que um ex-presidente montasse
uma instituição e fosse discutir os problemas do mundo, não descer no varejo, tornando-se alma penada.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Para fazer uma comunicação inadiável, tem a
palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois registros rápidos. O primeiro deles
diz respeito a um projeto de lei. Aliás, Senador Pedro
Simon, logo após a tragédia de Santa Maria, muitos
parlamentares apresentaram projetos de lei que procuravam melhorar a legislação, para que não ocorressem
tragédias como essa novamente, e fui um dos parlamentares que apresentaram projeto.
Eu queria registrar aqui que o projeto que apresentei, além de reforçar as normas da ABNT e outras
questões que precisam ser feitas, tem uma série de
outros condicionantes para que funcionem casas de
espetáculo, entre eles a necessidade de haver sistema
de proteção de descarga atmosférica, ou seja, para-raios – nem todas as casas têm para-raios –, e também dispositivo de alarme sonoro para incêndio. Fica
proibida, no projeto, a utilização de fogos de artifício,
de sinalizadores e de materiais pirotécnicos no recinto
dos estabelecimentos, e, para os estabelecimentos que
descumprirem qualquer norma, haverá a cassação do
alvará imediatamente.
Há um dispositivo que coloquei nesse projeto
de lei, Senador Pedro Taques, porque verifiquei, nos
estudos que fiz, que várias casas noturnas estavam
funcionando em cima de concessão de liminar para o
alvará. Então, o meu projeto proíbe a concessão de
liminar em mandado de segurança que tenha como
objetivo a obtenção de alvará para esse tipo de esta-
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belecimento. Então, esse é um ponto a mais no sentido
de efetivamente reforçar essa questão, para que não se
dê um jeitinho e essas casas fiquem funcionando sem
alvará por tempo indeterminado, expondo as pessoas.
Então, esse é o projeto de lei a que dei entrada e
que espero ver votado rapidamente pela Casa.
O segundo registro que gostaria de fazer diz
respeito, inclusive, ao que foi falado aqui por alguns
Senadores sobre a Medida Provisória dos Portos. Na
verdade, a Medida Provisória dos Portos é um avanço para discutir o custo do porto, o funcionamento do
porto. Mas temos de discutir também a despesa marítima que efetivamente se cobra para o custeio das
atividades de logística no Brasil. E aí está a questão da
praticagem, está a questão das taxas, está a questão
da ancoragem, uma série de questões e custos, como
a burocracia que é feita. Então, esse é outro ponto sobre o qual nós temos de nos debruçar.
Tive uma reunião hoje com o Ministro dos Portos
e fiz esse registro. Por exemplo, o custo da praticagem
hoje no Brasil é algo caríssimo, o que, no passado,
poderia existir por conta da especialização do prático,
por conta do não conhecimento do canal. Mas, hoje, a
tecnologia de GPS e de equipamentos de batimetria,
tudo o mais é completamente diferente. As boias são
modernas, são feitas com tecnologia. Hoje, o sistema
é outro. Então, não tem sentido o custo que se cobra
hoje por conta dessas questões, não tem sentido o
custo marítimo brasileiro.
Esse é outro ponto que não está na medida provisória, mas sobre o qual temos de nos debruçar, para
dar efetivamente ao custo Brasil logístico dos portos
outra dimensão e outro tipo de competitividade.
Eram esses dois registros que eu gostaria de fazer.
Eu gostaria de pedir a transcrição do meu projeto
de lei a respeito da normatização das casas de espetáculo, o qual mencionei no meu discurso.
Muito obrigado, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No , DE 2013
Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, e define requisitos a
serem observados para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1o Esta lei dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas
de show e similares, bem como define os requisitos
a serem observados pelos estados para a concessão
de alvará a esses estabelecimentos.
Art. 2o A concessão de alvará de funcionamento
a boates, casas de shows e similares é condicionada
à observância dos seguintes requisitos, além daqueles
estabelecidos nas normas locais:
I – existência de extintores de incêndio em quantidade suficiente e em localização adequada;
II – instalação de sistemas de proteção contra
incêndios, como chuveiros automáticos e de
exaustão de fumaça, para estabelecimentos com
capacidade acima de cem pessoas;
III – sistema de proteção contra descarga atmosférica (pára-raios);
IV – dispositivo de alarme sonoro de incêndio;
V – sistema de iluminação de emergência;
VI – utilização de produto não inflamável e que
não produza fumaça tóxica na construção, revestimento ou isolamento acústico dos estabelecimentos;
VII – saídas de emergência devidamente sinalizadas e iluminadas, com portas corta-fogo, na
proporção de uma saída para cada duzentas
pessoas ou menos de capacidade;
VIII – facilidade de acesso de viatura do corpo
de bombeiros.
§ 1º Deverão ser observadas, ainda, todas as
normas pertinentes estabelecidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 2º Os órgãos de fiscalização deverão verificar,
no máximo a cada doze meses, o funcionamento dos
sistemas de chuveiros automáticos e de exaustão,
bem como o estado dos extintores de incêndio e dos
indicadores e marcas de sinalização das saídas de
emergência.
Art. 3º Nenhum estabelecimento poderá receber
pessoas acima da sua capacidade.
Parágrafo único. A capacidade do estabelecimento
deverá ser definida pela autoridade local no momento
da concessão do alvará de funcionamento.
Art. 4º É proibida a utilização de fogos de artifício,
sinalizadores e materiais pirotécnicos no recinto dos
estabelecimentos.
Art. 5º Os estabelecimentos com capacidade
acima de duzentas e cinquenta pessoas deverão estar assistidos, durante o horário de funcionamento, por
brigadistas, na proporção de quatro para cada centena
ou fração de centena de capacidade excedente, que
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estarão incumbidos de promover a evacuação ordenada do recinto, caso seja necessário.
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem
as normas dispostas nesta Lei estarão sujeitos à cassação do alvará de funcionamento, bem assim a multa
administrativa, nos termos da legislação local.
Art. 7º Fica vedada a concessão de liminar em
mandado de segurança que tenha por objeto o funcionamento ou a obtenção de alvará para estabelecimento
abrangido no art. 1º desta Lei.
Art. 8º Somente poderá obter o alvará e efetivamente funcionar a boate, casa de show ou congênere
que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 9° Os estabelecimentos que não atendem os
requisitos presentes nesta Lei deverão se adequar no
prazo de seis meses, após a data de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O incêndio havido na Boate Kiss, em Santa Maria/
RS, no fim de janeiro deste ano, que vitimou centenas
de jovens, alertou o País para a necessidade de se regulamentar a segurança nas boates, casas de show e
estabelecimentos congêneres.
No Brasil, não existe legislação federal sobre o
assunto. Entretanto, a Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre
defesa civil (art. 20, XXVIII). A Lei n° 12.608, de 10 de
abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), não trata especificamente sobre a segurança contra incêndios em
casas noturnas ou similares.
Em razão da inexistência de norma federal, diversos entes federativos foram editando regras para
regular a matéria. A fiscalização de itens de segurança
e a concessão de alvarás de funcionamento para estabelecimentos como casas noturnas no País geralmente são feitas pelo corpo de bombeiros e autoridades
locais, baseados em normas estaduais e municipais.
O Estado de São Paulo editou o Decreto n°
56.819, de 10 de março de 2011, que institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações
e áreas de risco no estado de São Paulo, considerado uma das normas mais rígidas do País. O referido
decreto estadual atualizou as regras que devem ser
seguidas pelas edificações para a obtenção do Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Ademais,
foram publicadas pelo governo estadual diversas instruções técnicas, que complementam essas regras e
são atualizadas geralmente a cada cinco anos.
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No caso do Estado de São Paulo, essas regras
são seguidas pelo corpo de bombeiros para liberar o
uso de edificações do ponto de vista da segurança em
relação a incêndios. Ressalte-se que o art. 24 do Decreto n° 56.819, de 2011, estabelece, entre outras, as
seguintes medidas de segurança contra incêndio em
boates e casas noturnas: acesso de viatura na edificação, controle de materiais de acabamento, saídas de
emergência, controle de fumaça, brigada de incêndio,
iluminação de emergência, alarme de incêndio, extintores de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de
proteção contra descargas atmosféricas.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) também possui normas sobre o assunto, que
são adotadas por alguns estados e municípios em suas
legislações locais. A Norma no 9.077, por exemplo,
sugere uma concentração máxima de duas pessoas
por metro quadrado, largura de saída das portas proporcional à capacidade de ocupação do local, mínimo
de duas portas de entrada/saída em casas noturnas
(e que as pessoas tenham que caminhar no máximo
30m para chegar até elas), locais com cinquenta pessoas ou mais tenha portas que abram para fora, locais
com duzentas pessoas ou mais tenham porta com
dispositivo antipânico (que abrem facilmente). Por sua
vez, a Norma no 12.693 especifica parâmetros para a
instalação de extintores de incêndio em edificações.
Entendemos que há necessidade de uniformização de requisitos mínimos para o funcionamento desses estabelecimentos, em norma de âmbito nacional,
sem prejuízo das legislações estaduais já existentes.
Para pesquisar os requisitos mínimos a serem estabelecidos, valemo-nos da experiência de outros países,
muitos dos quais experimentaram incêndios de grandes proporções em boates.
Nos Estados Unidos, as leis variam não só de
estado para estado, mas de condado para condado ou
de cidade para cidade. Após um incêndio na casa noturna The Station, que matou cem pessoas no Estado
de Rhode Island no ano de 2003, as regras se tomaram
mais rigorosas e tendem a seguir as recomendações
da Associação Nacional de Prevenção contra Incêndios
(NFPA, na sigla em inglês) e da entidade da indústria
americana para a segurança de edifícios, o Internacional Code Council (ICC). O Rhode Island Fire Safety
Code, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do
uso de borrifadores automáticos de água (sprinklers)
em estabelecimentos com capacidade de mais de cem
pessoas. Além disso, há proibição de uso de sinalizadores inflamáveis em locais fechados, previsão de no
mínimo de duas portas de emergência além da entrada
principal e a vedação do uso de isolamento acústico
inflamável ou tóxico (como a espuma de poliuretano).
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Em Toronto, no Canadá, foi criado um guia de
melhores práticas a serem seguidas pelas casas noturnas (Nightlife Establishments Best Practices), com
o objetivo deve orientar os donos desses estabelecimentos em diversos aspectos (segurança, controle
de barulho, controle de lotação, verificação de idade
e prevenção de incêndios). No caso de prevenção a
incêndios, pessoas que são proprietárias ou mesmo
trabalham em casas noturnas são designadas como
supervisores (Supervisory Staff), com o objetivo de
ajudar e orientar (indicação de saídas de emergência,
por exemplo) em caso de necessidade de evacuação
do local, além de fiscalizar diversas práticas, dentre
elas: o limite máximo de ocupação do estabelecimento, a existência e o funcionamento correto de sinais e
luzes de emergência, o desligamento da música com
o acionamento do alarme de incêndio, a acessibilidade das saídas, escadas e corredores de emergência,
a existência de informações acessíveis ao público
sobre a capacidade máxima do estabelecimento e os
procedimentos de emergência, além da aprovação do
Toronto Fire Services antes de cada evento para o uso
de fogos de artifício ou similares.
Na Bélgica, as regras variam de acordo com a
altura da construção e a capacidade máxima do estabelecimento. Um local que pode receber até duas mil
pessoas deve possuir, no mínimo, cinco portas de saída, situadas em zonas opostas. Ademais, o teto deve
ser revestido de material capaz de resistir ao fogo por
pelo menos trinta minutos.
No Reino Unido, a lei para prevenir incêndios
lista uma série de procedimentos a serem seguidos
por estabelecimentos comerciais, dentre eles a obrigatoriedade da existência de saídas de emergência
sinalizadas e desbloqueadas, de equipamentos de
combate a incêndio (pelo menos um extintor para
cada duzentos metros quadrados de área) e alarmes,
do treinamento de funcionários, além da existência de
planos de emergência.
Na França, a legislação estabelece a obrigatoriedade da presença de um bombeiro em qualquer casa
noturna que apresente shows de música ou teatro.
Ademais, para realizar apresentações em locais fechados com fogos de artifício ou outro tipo de material
que possa causar incêndios, é necessária uma autorização especial, após estudos técnicos que analisem
os sistemas de saídas de emergência e de eliminação
de fumaça, além de estimativas de concentração de
pessoas no mesmo espaço. As normas francesas estabelecem ainda critérios de segurança que vão desde a
especificação dos materiais de construção (o teto das
casas noturnas devem ser construídos com materiais
anti-inflamáveis) até o número de saídas de emergên-
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cia (de acordo com o tamanho dos estabelecimentos),
prevendo ainda a instalação de alarmes de incêndio e
iluminação de emergência.
Finalmente, em Israel, a legislação estabelece
que em um local com capacidade para duas mil pessoas deve ter pelo menos três saídas de emergência,
de 2,20 metros de largura cada. Ademais, as casas
noturnas devem possuir dois sistemas considerados
essenciais: um sistema de circulação de ar e ventilação, com pelo menos dois mecanismos para retirar o ar
rarefeito e outros dois para introduzir ar de fora, além
de outro de esguichos, capaz de cobrir toda a área.
Por fim, a utilização de materiais inflamáveis como
espuma é expressamente proibida.
Do nosso ponto de vista, a legislação federal necessária para uniformizar os requisitos mínimos deve
se inspirar nesses exemplos. Foi com esse propósito
que elaboramos o projeto de lei que nesta oportunidade apresentamos e para o qual pedimos o apoio dos
nobres Colegas.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Obrigada, Senador Romero Jucá. V. Exª será
atendido na forma do Regimento.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT –
RR) – A Presidência designa o Senador Antonio Carlos
Valadares para integrar, como titular, a Comissão de
Assuntos Econômicos, em substituição à Senadora Lídice da Mata, que passa a compor a mesma Comissão,
como suplente, nos termos do Ofício nº 23, de 2013,
da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 23/2013 – GLDBAG
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, a partir
desta data, o Senador Antonio Carlos Valadares passa
a compor a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE,
como titular, em substituição à Senadora Lídice da Mata,
que passa a compor a mesma Comissão como suplente, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e o do
Bloco de Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – A Presidência designa a Senadora Lídice da
Mata para integrar, como titular, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em substituição
ao Senador Antonio Carlos Valadares, nos termos do
Ofício nº 24, de 2013, da Liderança do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício no 24/2013 – GLDBAG
Brasília, 26 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lídice da Mata como titular, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, em vaga destinada
ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – A Presidência designou os Senadores Eduardo Amorim e Blairo Maggi para integrarem, como
membros titulares, a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em
substituição aos Senadores Gim e Fernando Collor,
que passaram a compor a mesma Comissão, como
suplentes, nos termos do Ofício nº 37, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 037/2013 – BLUFOR
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Blairo Maggi, como membros titulares da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA, em
substituição aos nobres Senadores Gim e Fernando
Collor, que ocuparão as vagas de suplente destinadas
este bloco nessa Comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força/PTB/PR/PSC/PPL.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT –
RR) – Passo, agora, a Presidência ao Senador Romero
Jucá, para que eu possa falar como oradora inscrita.
A Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra, seguindo a lista de oradores,
a Senadora Angela Portela.
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V. Exª dispõe de dez minutos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente Senador Romero Jucá, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, antes de iniciar o tema do meu
discurso, eu gostaria de me congratular com a fala
do nosso Senador Humberto Costa, exaltando-a, que
destacou, com muita veemência, com muita competência e com muita clareza, os avanços do Governo do
Partido dos Trabalhadores nesses dez anos à frente
do Governo Federal. Avanços na área de educação,
com a inclusão de milhares de jovens de classe baixa
na educação superior e no ensino médio tecnológico;
avanço da expansão das nossas crianças na educação
infantil; avanço na área de saúde. Muita coisa também
deverá ser feita, mas os avanços são inegáveis.
Então, eu queria parabenizar o Senador Humberto Costa por essa demonstração de um Governo
sério e trabalhador, comprometido com o combate à
miséria em nosso País.
A Presidenta Dilma tem colocado, como prioridade número um, acabar definitivamente com a miséria
em nosso País, colocar as nossas crianças na escola,
alfabetizá-las até os oito anos de idade.
São muitos bons projetos, que mostram o comprometimento do Partido dos Trabalhadores com a
população do nosso País.
Mas, Sr. Presidente, eu queria dizer também que,
nesses 33 anos, sob o signo da luta dos trabalhadores
de todo o País por melhores condições de salário e de
trabalho, o Partido dos Trabalhadores tem sua marca
nos momentos mais cruciais da luta da classe trabalhadora brasileira.
Com esse espírito, os Parlamentares petistas
que atuam neste Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, têm procurado ser a voz dos
trabalhadores de todas as categorias do serviço público e do setor privado. É assim que a Bancada do PT
tem se posicionado diante da Proposta de Emenda à
Constituição nº 111, de 2011, de autoria da Deputada
Dalva Figueiredo, do PT do Amapá. Essa PEC propõe
a alteração no art. 31 da Emenda Constitucional nº
19/98, para incluir no quadro em extinção do Governo
Federal os servidores que trabalharam em Roraima e
no Amapá no período de outubro de 1988 a outubro
de 1993, quando houve, de fato, a instalação destes
dois Estados: Roraima e Amapá.
A PEC nº 111 prevê também a equiparação da
Polícia Militar dos ex-Territórios com a PM do Distrito
Federal e ainda o enquadramento no plano de carreira
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da Polícia Civil dos servidores que exerceram atividade
policial na Secretaria de Segurança dos Estados, mas
se encontram atualmente no Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo (PGPE).
De 2011 até agora, essa PEC já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal
e também passou pela Comissão Especial, onde teve
parecer favorável, em maio de 2012, com o Relator
Deputado Luciano Castro, lá de Roraima.
Essa tramitação se deu devido à atuação constante da Bancada de Roraima e do Amapá, que, desde o ano passado, intensificou, aqui, no Senado e na
Câmara, a atuação coordenada em prol da inclusão
dessa PEC na pauta do plenário da Câmara para votação no prazo mais breve possível.
No ano passado, por exemplo, ao lado da nossa
companheira de Partido, a Deputada Dalva Figueiredo,
que é autora dessa PEC, e em conjunto com a Bancada de Roraima, levamos ao conhecimento do Deputado Arlindo Chinaglia, Líder do Governo na Câmara
dos Deputados, o pedido de prioridade máxima para
a votação desta PEC. A mesma articulação política
fizemos também junto ao Senador, então Presidente
do Senado, José Sarney.
Também em 2012, houve um diálogo entre a
Bancada do Amapá e o Deputado Henrique Alves,
atual Presidente da Câmara dos Deputados. A pauta,
como não poderia deixar de ser, foi a apresentação do
pedido de prioridade para a inclusão da PEC nº 111
na pauta do plenário da Câmara.
Portanto, o acordo firmado agora em fevereiro,
para que a PEC nº 111 seja votada em 2013, teve como
embrião as reuniões realizadas ainda em 2012. Todas
elas com o empenho dos Parlamentares de Roraima
e do Amapá.
Outras propostas na Câmara tramitam com o
mesmo objetivo, e aqui, no Senado Federal, inclusive,
há uma proposta, que é de autoria do Senador Romero Jucá, que inclui servidores até o ano de 1991, mas
não atenderiam à necessidade desses outros servidores, que também estavam pleiteando a inclusão nos
quadros da União.
Por essa razão, mesmo considerando a boa intenção dessas propostas do Senador Romero Jucá e
do Deputado Federal Bala Rocha, elas não atenderiam
à questão, uma vez que não atenderiam às reivindicações dos servidores estaduais e municipais, técnicos
administrativos e policiais militares, pois a tabela especial desses ex-Territórios já beneficiou todos os servidores admitidos até 4 de outubro de 1988 e abrangeu

739

Fevereiro de 2013

ainda os servidores contratados até 1991. O pessoal
que trabalhou no Governo Estadual no período de sua
instalação, ou seja, de 1988 até outubro de 1991, foi
admitido com autorização do Governo Federal à época.
Ao contrário, a PEC nº 111, da Deputada Dalva,
foi muito bem recebida por todos os beneficiários que
entenderam a intenção da autora de ampliar o alcance
da reivindicação, conferindo o direito ao enquadramento federal até o ano de 1993 dos servidores do Amapá
e de Roraima. A PEC da Deputada Dalva Figueiredo
ganha mais apoio porque se respalda em um pedido
formulado em um encontro do Fórum Sindical, realizado no Amapá, em 2011. Presente a esse Fórum, a
Deputada petista teve a sensibilidade de perceber o
clamor dos servidores que seriam prejudicados, caso
vigorassem as propostas que tratam de enquadrar
servidores contratados até 1991.
Ampla e bem-fundamentada, a PEC nº 111 não
enfrentou resistência nem entre os servidores, nem
na Câmara, nem no Senado Federal. Tenho orgulho,
portanto, Srs. Senadores, de integrar este processo
de luta dos servidores dos ex-Territórios do Amapá
e Roraima. Participamos diretamente das inúmeras
reuniões realizadas no Ministério do Planejamento.
Estivemos presentes às audiências com autoridades da Câmara e do Senado e aqui estamos, juntamente com a Deputada Dalva, com a Bancada de
Roraima e a do Amapá, para dizer que a aprovação
dessa PEC tem grande relevância para quase seis
mil servidores civis e policiais militares de Roraima e
do Amapá, que há muito tempo lutam para conquistar
esse direito.
Reafirmo, portanto, que, se aprovada na sua
integralidade, essa PEC irá regularizar, de forma definitiva, essa pendência com os servidores estaduais
e municipais, a exemplo da conquista que tiveram os
servidores do Estado de Rondônia, com a aprovação
da Emenda à Constituição n° 60, de 2009, que se encontra em processo de regulamentação.
Por isso, Sr. Presidente, para finalizar as minhas
palavras, gostaria de enfatizar aqui, mais uma vez, o
empenho de toda a Bancada do Estado de Roraima e
a Bancada do Estado do Amapá, de todos os Senadores e Deputados Federais, no intuito de fazer com
que seja incluída na pauta do plenário da Câmara
dos Deputados a PEC nº 111, que vai incluir todos os
servidores dos ex-Territórios do Amapá e de Roraima
de 1988 a 1993.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senadora Angela Portela, V. Exª levanta um
tema extremamente importante para os ex-Territórios.
Está aqui o Senador Capiberibe também, que representa o Estado do Amapá.
Eu quero registrar que já aprovamos aqui, no Senado, a PEC nº 516, de minha autoria. Posteriormente,
ela foi para a Câmara, foi aglutinada com outras emendas constitucionais e está para ser votada.
Estive pessoalmente, na semana passada, com
o Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo
Alves, que se comprometeu a pautar, nesta semana
ainda ou no máximo na próxima, a votação dessa PEC.
É importante registrar a importância da PEC e
dizer que, na questão da data, o Governo já tem a concordância até 1991. A PEC da Deputada Dalva leva até
1993. Nós vamos ter uma luta pela frente, mas é claro
que, quanto mais pessoas nós pudermos enquadrar
nos ex-Territórios, melhor para esses trabalhadores,
melhor para a receita dos ex-Territórios. Então, é uma
tarefa de todos, uma luta de todos.
V. Exª está de parabéns por levantar o tema. Essa
é uma luta que todos nós, Parlamentares de Roraima e
do Amapá – e também do Estado de Rondônia, porque
a Emenda à Constituição que aprovamos aqui para o
Estado de Rondônia precisa de algumas correções,
que estão sendo feitas nessa PEC.
Portanto, vamos tratar dessa questão, assim
como da votação da Emenda à Constituição que trata dos ex-funcionários do Banco de Roraima, porque
esse também é um segmento importante, que precisa
ser atendido.
Eu a parabenizo pelo discurso, e vamos trabalhar para aprovar essa vitória para os nossos Estados.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, com a palavra, o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
há na pauta de hoje um requerimento de minha autoria, de nº 91, solicitando informações junto ao nosso
Tribunal de Contas da União. Peço a gentileza de V.
Exª para a aprovação do mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – No momento oportuno, a matéria será apreciada.
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Com a palavra pela Liderança do PDT o Senador
Pedro Taques. Logo após, usará da palavra, pela ordem de oradores inscritos, o Senador Fernando Collor.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a Constituição de 1988, ao estruturar nosso País como um Estado social e democrático de direito, trouxe significativos avanços em relação
ao papel estatal e a promoção de políticas públicas de
viés social, sem perder de vista o caráter fundamental
dos direitos individuais, especialmente os de liberdade.
Isso significa que, sem abrir mão da livre iniciativa e da proteção dos indivíduos – primeira conquista
moderna da cidadania –, o Estado brasileiro deve atuar
para promover e concretizar os direitos sociais, dentre
eles, o de garantia da segurança pública, Sr. Presidente
– repito: o da garantia da segurança pública –, conforme expressamente previsto no art. 6º da Constituição
Federal, para que todos possam viver em paz.
No entanto, é preciso romper velhos modelos.
Não basta focar na repressão e no aumento de penas.
Faz-se necessária uma política pública de segurança
consistente, que envolva um projeto sofisticado e profundo de integração institucional e intersetorial, gestão de informação, formação de uma cultura da paz e
prevenção ao crime.
Daí a importância das iniciativas do Ministério
da Justiça, especialmente da Secretaria Nacional de
Segurança Pública que, por meio do Sistema Nacional
de Estatísticas em Segurança Pública e Justiça Criminal, apresentou à sociedade brasileira um diagnóstico
contundente sobre temas relevantes nessa matéria. Já
temos os números, agora precisamos partir para a ação.
Para nos circunscrevermos a apenas uma das
pesquisas apresentadas, o “Diagnóstico sobre a Perícia
Criminal no Brasil”, restou claro que existe um baixo
investimento governamental – principalmente por parte
dos Estados da Federação – em perícias, em geral imprescindíveis na elucidação de crimes, especialmente
os mais violentos e hediondos.
A pesquisa revela, Senador Aloysio, que já foi Ministro da Justiça, uma baixa produtividade na realização de exames de confrontos balísticos, por exemplo,
com atendimento médio de apenas 44% em 17 entes
federativos, o que praticamente inviabiliza a identificação do responsável pelo disparo e, assim, o autor
do crime, em crimes como esse, de homicídio, crime
mais grave previsto no Código Penal.
Em relação ainda aos homicídios, a situação é
ainda mais grave. Existe um passivo de 22 mil laudos
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– repito: 22 mil laudos –, o que significa que não é produzida informação consistente sobre os fatos a serem
apurados criminalmente em 22 mil investigações que
se encontram em andamento.
Mesmo diante do fato de que 13 Estados não
responderam o formulário nesse quesito – 13 Estados
nem ao menos responderam, entre eles São Paulo e
Rio de Janeiro –, há mais de 8 mil armas aguardando
perícia nas unidades de criminalística desses Estados.
A pesquisa aponta ainda que existem 30 mil casos aguardando exame de necropsia e que há um alto
número de pendência em laudos de lesão corporal,
474 mil, incluindo São Paulo que, sozinho, contribui
com 432 mil.
Ora, considerando que um dos graves problemas da segurança pública que temos é justamente
a ausência da resolução dos crimes, de acordo com
o mapa da violência de 2012, de 50 mil homicídios,
apenas 4 mil foram resolvidos, ou seja, apenas 8%.
Repito: em 2012, dos 50 mil homicídios, apenas 4 mil
foram resolvidos, 8%. Esse quadro chega a ser alarmante. Sem perícia, fica impossível resolver o crime.
Daí a dificuldade de a polícia investigativa realizar seu
trabalho, de o Ministério Público aferir a viabilidade da
denúncia e de o Poder Judiciário efetivar um adequado
julgamento daqueles crimes.
A população, Srs. Senadores, sofre com essa
situação, e em sua maioria qualifica como ruim ou
péssima a segurança pública no País. Pior, Senador
Collor, os próprios agentes da lei, policiais que saem
de casa para proteger nossas vidas, nossa família,
nossos amigos, têm sofrido incessante ataque por
parte dos bandidos, dos criminosos, que atuam de
maneira organizada para aterrorizar a todos. Enquanto
os criminosos estão organizados, a Justiça, o Ministério Público e a Polícia se encontram desorganizados.
Em meu Estado, o Estado que eu tenho a honra
de aqui representar, Mato Grosso, houve um significativo aumento no número de mortes de policiais: foram
14 mortes até o final de outubro de 2012 – repito: 14!
Cuiabá ficou em 5º lugar no índice de mortalidade policial no ranking publicado pelo jornal Folha de S.Paulo
em reportagem daquele momento histórico.
Quando morre um servidor público em serviço,
Srs. Senadores, quando morre um servidor público no
exercício de sua função, quem está morrendo naquele
momento é uma parte do Estado, porque ele está ali
exercendo uma atribuição em defesa de todos nós.
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Presto minha homenagem aos familiares e amigos
desses profissionais que morreram fardados, na linha
de fogo, entre criminosos e cidadãos mato-grossenses.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senador Pedro Taques, V. Exª me concede um aparte?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pois
não, Senador.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senador Pedro Taques, a segurança pública em nosso
País é delegada aos Estados, são os Estados-membros
que se ocupam de garantir a integridade do cidadão
e do patrimônio. Nós não temos uma política nacional
de segurança pública. É necessário, num país com as
dimensões do Brasil, com essa extensão de fronteira
tão grande, que a União traga para si a definição de
uma política nacional de segurança pública. Nesse
sentido, para estimular esse debate sobre segurança,
eu apresentei uma proposta, a PEC nº 24, para instituir
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança
Pública, à semelhança do que já existe para a saúde e
para a educação, o que permite à União debater essa
possibilidade de uma política de segurança pública.
Enquanto nós não tivermos integrados os Estados brasileiros, conduzidos por uma política nacional, nós vamos reproduzir violência, dificilmente vamos conseguir
controlar a violência em nosso País. Eu o parabenizo
pelo pronunciamento e me associo a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Capiberibe.
O que V. Exª disse me fez lembrar uma brincadeira de criança que existe no Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, chamada Pare Gato, na qual existe um
banco em que cabem três crianças, mas cinco ou seis
ficam querendo sentar no mesmo banco. Chama-se
Pare Gato essa brincadeira. Um fica mandando a responsabilidade para o outro, Senador Collor: a União,
dizendo que a responsabilidade é dos Estados; os Estados, dizendo que a responsabilidade orçamentária,
financeira, seria da União.
O art. 144 da Constituição define que a segurança é dever de todos, União, Estados e Municípios. Nós
precisamos repensar o Pacto Federativo, não só no que
tange aos royalties do petróleo, não só no componente
da saúde, do Fundo de Participação dos Estados, do
superendividamento dos Estados, mas também aqui,
nesse particular da segurança pública, para que nós
não continuemos este debate, se é responsabilidade
da União ou se é responsabilidade dos Estados, enquanto existem brasileiros morrendo – brasileiros morrendo! – por falta de segurança.
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Eu preparo um próximo discurso, Senador Collor,
com o nome de todos os policiais do Estado de Mato
Grosso que morreram no exercício de sua função, porque nós temos, aqui, que afirmar à sociedade brasileira
que existem policiais que estão morrendo no exercício
de suas funções.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu fiz referência a
esses policiais que estão morrendo no nosso Estado,
neste debate sobre a segurança pública. A reportagem
da Folha de S. Paulo mostra que o Brasil tem um policial morto a cada 32 horas. Só para se ter uma ideia,
nos Estados Unidos, no ano de 2010, foram registradas 56 mortes de policiais em razão de homicídios,
em serviço ou fora dele. Nesse contexto, sabe-se que
o Poder Executivo, detentor do poder de agenda na
implementação de políticas públicas – e a segurança
pública é uma política pública – certamente tem grande
margem de ação e maior proeminência nessas tarefas.
Contudo, o Parlamento tem feito a sua parte. Na
Subcomissão Permanente de Segurança desta Casa,
reinstalada em 2012, que eu tenho a honra de presidir,
temos trabalhado com o objetivo de analisar proposições legislativas relativas ao tema da segurança pública, colher subsídios teóricos e práticos da matéria para
bem informar os Senadores, debater com especialistas
e instituir um canal de comunicação entre o Senado
e a sociedade, com vistas a propor inovações normativas necessárias ao combate à criminalidade, além
de, por certo, realizar a devida fiscalização das ações
desenvolvidas pelos demais Poderes da República.
Um exemplo disso é a chamada cifra negra: o
número de crimes que ocorrem, que não chegam a
ser convolados em boletim de ocorrência; o número
de boletins de ocorrência que não são transformados
em inquéritos policiais; o número de inquéritos policiais que não são transformados em denúncias; as
denúncias que são julgadas improcedentes por falha
da acusação; e o número de ações penais cujos crimes prescrevem em razão da demora. Temos que fazer
esse levantamento.
Segundo, as diretrizes que elaboramos em diálogo com o Ministério da Justiça, uma sugestão de
agenda para 2013, contendo um ciclo de debates que
possibilitem diálogo com a sociedade civil organizada, academia e demais poderes públicos, de modo a
aproximar o Senado Federal da população, a fim de
conferir maior legitimidade à ação dos Senadores e
instruí-los com informações preciosas, para que possam apreciar, com serenidade, esses temas de alta
complexidade e repercussão.
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A ideia é que sejam debatidos temas concretos.
Dentre eles, sugere-se, de maneira não exclusiva, Sr.
Presidente, a realização das seguintes audiências
públicas e seminários: obstáculos de planejamento e
execução orçamentária, sistema penitenciário e penas
alternativas, segurança de fronteira, combate ao crime
organizado nacional e transnacional, valorização dos
profissionais de segurança pública e agentes da lei e
política de drogas. Algumas dessas audiências podem
e devem, perfeitamente, ser realizadas em conjunto
com a Comissão Especial que estuda a Reforma do
Código Penal.
Superada essa etapa, recomendamos a elaboração de um grande seminário temático, envolvendo
o Senado Federal, o Ministério da Justiça, meios de
comunicação de massa, Organizações Não Governamentais, a Ordem dos Advogados e, notadamente, o
cidadão, para que ele possa ser ouvido.
Já encerro, Sr. Presidente.
Esperamos que, cumprindo esse itinerário no
ano de 2013, a Subcomissão de Segurança Pública
e a Comissão de Constituição e Justiça, hoje, com a
nova Presidência do Senador Vital do Rêgo – quero
cumprimentá-lo pela assunção ao cargo de Presidente,
sem nos esquecermos de S. Exª o Senador Eunício,
que presidia a Comissão de Constituição e Justiça –,
penso que o Senado poderá dar uma contribuição ao
País, concretizando seu papel constitucional.
Encerro, Sr. Presidente.
Amanhã, temos a primeira audiência pública, que
trata do projeto do novo Código Penal. Nessa audiência pública, nós ouviremos o ex-Ministro da Justiça,
o Prof. Dr. Miguel Reale Júnior, que trará críticas – e
essas críticas serão recebidas com total respeito – ao
projeto do Código Penal.
O Prof. Dr. Miguel Reale Júnior debaterá o projeto com a S. Exª, o Prof. Dr. Luiz Carlos dos Santos,
que foi o Relator da Comissão Especial de Juristas.
Convido a todos os Senadores e os cidadãos para
que possam acompanhar pela TV, pela Rádio Senado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Apenas para dizer que eu aceito o convite, Senador Pedro
Taques, que V. Exª me fez, pessoalmente, para estar,
amanhã, lá.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
V. Exª é membro da Comissão e tenho certeza de que
trará grandes contribuições para esse debate.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Seguindo a lista de oradores, com a palavra,
o Senador Fernando Collor.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente desta sessão, Senador Romero Jucá, Exmªs Srªs Senadoras, Exmºs Srs. Senadores, é com pesar que volto a esta tribuna para dizer
do quadro cada vez mais crítico da saúde pública no
Estado de Alagoas. Não há mais como adiar a imediata priorização do setor no sentido de solucionar a
grave crise que assola os alagoanos no atendimento
da rede hospitalar, especialmente a camada mais necessitada da população. Os problemas se estendem
desde a deterioração e carência de unidades, leitos e
equipamentos, até as condições de trabalho, remuneração e insuficiência de profissionais da saúde e sua
desequilibrada distribuição pelos Municípios do Estado.
Infelizmente, Sr. Presidente, o diagnóstico que se
faz hoje, em Alagoas, é de que o atendimento à saúde
pública está, como é comum se dizer em casos semelhantes, na UTI. E dada a incapacidade, a inoperância
e a letargia da administração do Governador do Estado,
os prognósticos de solução são os piores possíveis. Se
medidas drásticas e iminentes não forem tomadas, o
povo alagoano estará cada vez mais jogado à própria
sorte quanto à oferta de serviços na rede pública de
saúde. Não bastasse o cenário caótico do sistema educacional, da segurança pública e do combate à mais
terrível seca que assola a região, a população agora
não tem mais a quem recorrer quando vê sua família
doente, necessitada e desamparada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, só para se
ter uma ideia do quanto é crônica a situação, basta dizer que, hoje, temos nada menos do que 45 hospitais
públicos fechados no interior de Alagoas, de acordo
com levantamento feito pelo Conselho Regional de
Medicina, o Cremal. E mais: os dois principais hospitais de emergência estão superlotados. Um deles é o
Hospital Geral do Estado (HGE), na capital Maceió,
cuja chamada área vermelha, com capacidade apenas
para 8 pacientes, encontra-se hoje com mais de 40.
Ainda segundo denúncia do Conselho Regional
de Medicina, a classe médica está com os salários defasados e convive com uma completa falta de estrutura
para o exercício do seu trabalho. Além disso, aponta o
Conselho que a população médica de Alagoas encontra-se envelhecida, com faixa etária média de 49 anos. A
prática tem mostrado que a grande maioria dos jovens
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que se formam sai em busca de melhores salários e
oportunidades em outros Estados. Ademais, há uma
concentração em Maceió de quase 95% dos médicos.
Por fim, a entidade responsável pela fiscalização do
exercício profissional dos médicos alerta e vai direto
ao ponto – abro aspas –:
É notório que não existe uma política voltada
para a saúde, com concursos para o Sistema
Único de Saúde para áreas mais remotas e
planos de cargos e carreira. Percebe-se também que os médicos que estão no interior são
vítimas, isto é, são instrumentos de política
eleitoral e não de uma política de saúde.
Fecho aspas.
E tanto é assim, Sr. Presidente, que chegamos
ao cúmulo de o Governo do Estado manter contratos
“de boca” com médicos no interior, sem falar nos baixíssimos salários que oferecem a esses profissionais.
Ou seja, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o Governo estadual comanda a saúde no interior por
meio de mecanismos irregulares, ilegais e até vergonhosos. Na realidade, o que vemos hoje em Alagoas
é a ausência completa do Governo do Estado. E o
pior é que nada aponta para uma melhora a curto e
médio prazos.
Não por outro motivo é que o estudo intitulado
Demografia Médica no Brasil, divulgado na semana
passada, revela que Alagoas possui 1,24 médicos
para cada mil habitantes, índice este abaixo da média
nacional de dois médicos para mil habitantes, e que
deixa o Estado entre os nove que registram a menor
quantidade de profissionais em relação à população.
E a estimativa é de que em 2050 – uma projeção até
audaciosa – Alagoas ainda não terá atingido sequer
aquela média do País. Ou seja, o Estado, como reflexo de sua administração, anda a passos de tartaruga.
Por motivos como esse, Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, é que os médicos fizeram uma greve
de mais de dois meses por questionarem a postura do
Executivo estadual diante das necessidades da classe. Tanto que a diretoria do Sindicato dos Médicos de
Alagoas revelou taxativamente – abro aspas –:
Esse governador não tem compromisso com
a saúde pública. A saúde pública do Estado
de Alagoas é a pior do Brasil e a inércia do
governador faz os números negativos crescerem dia após dia. Sem exagero, a situação é
de completa miséria.
Fecho aspas.
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E a realidade tem confirmado esse lamentável
estado de degradação. Todos os dias, constatamos
casos de fechamento de unidades de atendimento. Até
mesmo a Santa Casa de Misericórdia de Maceió sofre
com a falta de recursos e investimentos, o que ameaça
a completa paralisação dos seus serviços. E o mais
grave é que, nesse caso, o Governador – pasmem! –,
ao invés de tentar salvar o hospital, achar soluções
para a crise, simplesmente cancela o convênio do Estado com aquela entidade filantrópica. Até os médicos
legistas decidiram parar suas atividades em protesto
contra o descumprimento do Governo do Estado em
relação ao acordo salarial firmado com a categoria.
Outro exemplo das dificuldades enfrentadas foi
revelado recentemente, também pelo Sindicato dos
Médicos de Alagoas, que criticou a carência de profissionais para realizar procedimentos cirúrgicos em
recém-nascidos. De acordo com a entidade – novamente abro aspas –:
A fila é crescente – já são mais de 70 crianças
[70 crianças] aguardando procedimento cirúrgico no coração – e, na mesma proporção,
aumenta também o problema.
Fecho aspas.
Não bastasse todo esse retrato desolador da
saúde pública do meu Estado, Alagoas, chega agora
a notícia de que Maceió já se encontra em estado de
alerta em relação à dengue. Se medidas não forem
tomadas a tempo, o Município estará, segundo o Ministério da Saúde, sob forte risco de uma epidemia da
doença. Ou seja, se a previsão se confirmar, a rede
pública estará totalmente despreparada para atender
à população, sobretudo em um caso de epidemia.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ao mesmo
tempo em que me solidarizo com as categorias profissionais da saúde, especialmente aqueles da linha de
frente no atendimento da população – como médicos,...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– ... dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem
e técnicos em radiologia –, venho clamar para que o
Estado efetivamente busque as soluções possíveis e
necessárias, a começar por dotar os Municípios do interior com um número maior de médicos. Da mesma forma, alerto para que o Governador do Estado mantenha
diálogo objetivo e permanente com os representantes
das categorias profissionais da saúde, inclusive com o
objetivo de fortalecer a rede conveniada.
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Não há mais tempo a perder! O Governador de
Alagoas precisa priorizar o setor da saúde. Para isso,
é necessário valorizar os profissionais e investir pesado nas unidades de atendimento. Precisa encontrar,
ele, soluções emergenciais, mas também definitivas;
soluções criativas...
(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Já concluo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª dispõe do tempo necessário, Senador.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Muito obrigado Presidente Romero Jucá.
Soluções emergenciais, mas também definitivas;
soluções criativas, mas também factíveis; soluções
administrativas, porém responsáveis. Para tanto, um
bom começo é deixar de tratar a Secretaria responsável pela coordenação de políticas para o setor como
mero instrumento de acomodação de seus correligionários políticos.
Somente assim, Sr. Presidente, é que nós alagoanos poderemos ter alguma esperança na recuperação
do sistema público de saúde e, mais do que isso, na
ampliação e na qualificação do atendimento médico-hospitalar do nosso Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores.
Muito obrigado a V. Exª pela deferência do tempo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, com a palavra o Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, não querendo ser o cuco do Senado, mas
nosso relógio marca 16 horas e 17 minutos, e V. Exª
sabe que às 16 horas nós devemos entrar na Ordem
do Dia. Então, a minha manifestação é no sentido de
que possamos imediatamente entrar na Ordem do Dia.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Fora do microfone.)
– Sr. Presidente....
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Pela ordem, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Romero Jucá, da
mesma forma como o nobre Líder do PSDB, Senador
Aloysio Nunes, eu gostaria que V. Exª começasse a Or-
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dem do Dia. Nós temos dois requerimentos: o Requerimento nº 66, de 2013, e Requerimento nº 91, de 2013.
E logo em seguida, segundo acordo formado com
os Srs. Líderes – o nobre Líder do PSDB, Senador
Aloysio Nunes, o Líder do Democratas, Senador José
Agripino, e os demais Líderes – podermos votar, por
acordo, as duas medidas provisórias que, de ontem,
passamos para hoje e tem o vencimento já no dia de
amanhã. Então, votamos os requerimentos.
Se V. Exª assim concordar, Sr. Presidente, votamos os dois requerimentos e podemos já votar as duas
medidas provisórias, a 581 e a 582, que existe acordo
dos Líderes. V. Exª pode proceder a essas votações
por acordo, se assim entender.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Gim, nós estamos mantendo contato
com o Presidente Renan Calheiros e, dentro de alguns
minutos, vamos iniciar a Ordem do Dia.
Com a palavra, pela ordem, o Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui
no plenário, há inquietação por conta de uma manifestação que eu mesmo me encarreguei de fazer, provocando o Presidente Renan Calheiros. Poderíamos ter
votado a MP nº 581, que é pacífica, trata do Fundo do
Centro-Oeste, e a 582, que é uma medida provisória
que eu chamaria de MP que objetiva competitividade,
pois mexe com desoneração da folha de pagamentos
de mais 40 segmentos da economia, o que é altamente
positivo, entre outras coisas positivas.
Sobre os dois assuntos, há consenso tanto do
PSDB como dos Democratas, como de vários Partidos da própria base aliada do Governo. Mas, desde
ontem, há um ruído no plenário de que o Governo estaria contra essas MPs e que iria levar, principalmente
a 582, pela não votação, a caducar. Ela caduca no dia
28. Ela perde eficácia no dia 28, que é amanhã. Então,
há esta dúvida e há essa inquietação aqui no plenário.
Eu gostaria que V. Exª nos tranquilizasse com relação à disposição anunciada pelo Presidente Renan
Calheiros, ontem, de que hoje, sim, votaríamos tanto a
MP nº 581 quanto a MP nº 582, que são medidas provisórias importantes, são urgentes e são do bem para o
País, a bem da competitividade da empresa nacional.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador José Agripino, respondendo à indagação de V. Exª, registro que está no planejamento, na
programação da Ordem do Dia de hoje, a votação das
duas medidas provisórias. Nós vamos colocá-las em a
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votação. Se alguém for contrário, que se posicione contra,
mas nós não vamos retirar. Ela está trancando a pauta,
perde a validade amanhã e, portanto, deve ser votada. A
programação, a orientação da Mesa, até agora, é colocar
em votação, dentro de alguns minutos, as duas matérias.
Nós vamos ouvir o Senador Garibaldi Alves. Por
deferência, eu pediria aos que estão inscritos que nós
antecipássemos a ordem a fim de que o Senador Garibaldi possa usar da palavra.
Vou ouvir, pela ordem, o Senador Eunício Oliveira rapidamente e, depois, ainda antes da Ordem do
Dia, concederei a palavra ao Senador Garibaldi Alves.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Eunício
Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é só para dizer, em nome da bancada do PMDB e da
bancada da Maioria na Casa, que nós queremos votar.
O PMDB e o Bloco da Maioria estão prontos para votar as duas Medidas Provisórias que estão trancando
a pauta, a 81 e a 82.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A posição de V. Exª é a da maioria da Casa,
e a programação será feita.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Essa é a posição do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Muito bem.
Com a palavra o Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, fazer-lhe um pedido. Não tenho condições físicas de falar da tribuna por
conta de problemas da locomoção das minhas pernas.
Portanto, eu pediria a V. Exª para fazer o meu
pronunciamento de onde me encontro.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª tem o direito de falar onde quiser nesta
Casa e neste plenário.
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Portanto, V. Exª pode fazer o seu discurso da
sua bancada, Senador Garibaldi.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, pela...
O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
trazer a esta Casa um tema que considero um dos
mais importantes para o País, em especial, para o
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meu Estado, que é o incentivo às fontes alternativas
de energia renováveis, em especial, a energia eólica.
A natureza foi muito generosa para com o Rio
Grande do Norte. O Estado tem um potencial inigualável em termos de produção de energia eólica. As
condições de vento do meu Estado são uma das melhores do mundo para a geração desse tipo de energia. Somando esses fatores à invejável capacidade
produtiva do Estado, considero de suma importância
que se busque dar continuidade a todo trabalho já desenvolvido. Nesse sentido, faço um apelo para que o
Governo, juntamente com o setor privado, incremente
os investimentos nessa área.
O potencial eólico do País está concentrado hoje,
basicamente, no Nordeste e no Sul, com destaque para
os Estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e
Rio Grande do Sul.
A energia eólica apresenta inúmeras vantagens
econômicas e ecológicas. Em primeiro lugar, é inesgotável. Em segundo lugar, é uma das fontes mais promissoras de energia, podendo competir, em termos de rentabilidade, com as fontes tradicionais. Além disso, causa
um dos menores impactos ambientais, pois não utiliza
água, não emite gases poluentes, nem gera resíduos.
Por tudo isso, temos de incentivar a produção de
energia eólica. Temos que buscar uma contrapartida,
criando mecanismos para gerar mais receitas aos Estados produtores, motivando o crescimento desse setor,
o que será o tema do meu próximo pronunciamento.
Sr. Presidente, quando sugerimos incrementar a
participação dos setores público e privado nessa área,
é no sentido de evitar os atrasos em obras federais
que, inclusive, estão impedindo a operação dos parques eólicos, afetando os investimentos e onerando
os custos do setor no Brasil.
Hoje, por exemplo, há 26 parques eólicos prontos
no Rio Grande do Norte e na Bahia, mas todos estão
fora de operação, porque a Chesf ainda não instalou
as linhas de transmissão para levar a energia produzida ao consumidor. Esses parques ociosos têm uma
relevante potencialidade instalada. Se estivesse em
operação, a energia gerada seria capaz de iluminar
todo o Rio Grande do Norte.
Sr. Presidente, concluo dizendo que é necessário tão pouco para obtermos os benefícios com a
implantação dessas linhas de transmissão. Por isso,
rogo aos setores competentes que deem a atenção e
celeridade devidas ao problema, a fim de colocarmos
em funcionamento o que já está pronto para ser usado.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves, o
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Garibaldi.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Passamos à Ordem do Dia.
Senador Gim, Senador Eunício, Senador José
Agripino...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já que o senhor abriu a Ordem
do Dia. Nós temos – eu tinha sugerido ao então 2º
Vice-Presidente, Senador Romero Jucá – dois requerimentos: o Requerimento nº 66/2013 e o nº 91/2013.
Antes de entrarmos nas medidas provisórias, são dois
requerimentos simples e já temos acordo sobre eles.
Um é de autoria do nobre Senador João Vicente
Claudino, e o outro, de autoria do nobre Senador Ataídes Oliveira. São esses os dois requerimentos, e aí
poderíamos, se o senhor assim concordar, Sr. Presidente, logo depois votar as duas medidas provisórias,
a MP nº 591 e a MP nº 592.
Também já existe um acordo firmado com os Líderes, para que a gente possa realizar a votação na
forma do Regimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Esta Presidência acolhe o encaminhamento
sugerido por V. Exª, Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente
da República as seguintes Mensagens:
– Mensagem nº 12, de 2013 (nº 69/2013, na
origem), submetendo à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Ivo Bucaresky para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, na vaga do Sr. Agnelo
Santos Queiroz Filho;
– Mensagem nº 13, de 2013 (nº 70/2013, na
origem), submetendo à apreciação do Senado
a indicação do Sr. José Gutman para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; e
– Mensagem nº 14, de 2013 (nº 71/2013, na
origem), submetendo à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Leandro Reis Tavares para
ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – As Mensagens nºs 12 e 14, de 2013, vão à
Comissão de Assuntos Sociais, e a Mensagem nº 13,
de 2013, vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Requerimento de urgência.
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal,
para o Projeto de Resolução nº 10, de 2013, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal para
dispor sobre o comparecimento dos dirigentes das
agências reguladoras ao Senado Federal e dá outras
providências.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 103, DE 2013
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Re-
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solução do Senado no 10, de 2013, que “altera o Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre
o comparecimento dos dirigentes das agências reguladoras ao Senado Federal, e dá outras providências”.
Sala das Sessões, de
de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Este requerimento será votado após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 66, de 2013, do Senador João Vicente Claudino, solicitando ao Presidente do Tribunal de Contas da
União informações sobre os atos de gestão da Superintendência Estadual da Funasa, no Estado do Piauí,
no período de agosto de 2007 a novembro de 2012.
Em votação, o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Capiberibe, pela ordem. V. Exª
está com a palavra.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a V. Exª que leia o Requerimento nº 738, de
2012, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Requerimento nº 91.
Votação, em turno único, do Requerimento nº 91,
do Senador Ataídes de Oliveira, solicitando ao Tribunal
de Contas da União informações referentes à Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional
do Comércio, Confederação Nacional da Agricultura,
Confederação Nacional do Transporte e Organização
das Cooperativas Brasileiras.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me concedesse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para encaminhar, concedo a palavra
ao Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de dizer que o requerimento do nobre Senador Ataídes
tem um vício de origem, porque fere, a meu ver, o artigo 8º da Constituição, inciso I, que define a autonomia
dos entes sindicais que não podem ser alcançados por
uma ação do Estado. As entidades sindicais que estão aí indicadas não são entidades jurisdicionadas do
TCU. O Sistema S é. Todas as entidades do Sistema
S são, mas as entidades sindicais não.
Então, eu indaguei, há pouco, ao nobre Senador
Ataídes se ele havia se dirigido a essas entidades. Ou
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seja, se ele quer informações, nenhuma dessas confederações se furtaria de atender a uma solicitação do
nobre Senador Ataídes e fornecer a ele, diretamente,
as informações. Agora, se o requerimento do nobre
Senador não for um meio e se constituir apenas em
um fim em si mesmo, que é produzir o requerimento
e publicizar essa iniciativa dele, aí, evidentemente, eu
não terei como atendê-lo. Mas tenho certeza de que
essas entidades não se furtariam de dar e de fornecer todas as informações que o Senador entender de
interesse do exercício da sua atuação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Armando Monteiro, V. Exª também poderá tomar a iniciativa de requer o adiamento
da votação por até 30 dias, para que nós possamos
esclarecer melhor esse encaminhamento sobre todos
os aspectos.
O SR. ATAÍDES DE OLIVEIRA (Bloco/PSDB –
TO) – Sr. Presidente, por ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ATAÍDES DE OLIVEIRA (Bloco/PSDB –
TO) – Por ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes, como autor do requerimento.
A Mesa aguarda, portanto, o requerimento de V.
Exª, Senador Armando Monteiro.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ATAÍDES DE OLIVEIRA (Bloco/PSDB –
TO) – Presidente, fomos motivados a requerer essas
informações junto à nossa Suprema Corte, uma vez
que essas entidades são mantidas pelas contribuições
compulsórias, descontadas sobre a folha de pagamento bruta das empresas. E as nossas LDOs, desde
2008, determinam no seu art. 3º que essas entidades
têm de dar publicidade. E, no entanto, Sr. Presidente,
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, até então, essas
informações não foram prestadas via Internet. Eu não
vi alternativa senão esta de requerer diretamente à
nossa Casa.
E digo mais, Sr. Presidente, o inciso I, do art. 71
da nossa Carta Maior, diz o seguinte: “I – apreciar as
contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.”
Ou seja, eu vejo extremamente constitucional o
meu pedido, Excelência, e aguardo a aprovação do
mesmo. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes, com a palavra
V. Exª, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu entrei com requerimento, hoje, na Mesa, pedindo uma tramitação
conjunta, e gostaria que fosse dado número ao requerimento, e a leitura, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A leitura do requerimento de V. Exª está
sendo providenciada.
Há, sobre a mesa, um requerimento de adiamento da votação.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III, do art. 279, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da votação do Requerimento nº 91/2013, a
fim de ser feita na sessão, em até 30 dias úteis, como
manda o Regimento.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 104, DE 2013
Adiamento da votação para determinado dia.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento
da votação do Requerimento nº 91, de 2013 a fim de
ser feita na sessão de 30 dias úteis.
Sala das Sessões.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de adiamento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 581, de
2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 32, de 2012, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-
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-Oeste – FDCO; altera a Lei nº 12.712, de 30
de agosto de 2012, para autorizar a União a
conceder subvenção econômica às instituições
financeiras oficiais federais, sob a forma de
equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, e nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
que tratam das operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil S.A.; altera a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto
de 2001, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para estender à Região Centro-Oeste
incentivos fiscais vigentes em benefício das
Regiões Norte e Nordeste; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
581, de 2012).
Parecer sob nº 52, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Delcídio do Amaral (PT/
MS); e Relator Revisor: Deputado Policarpo
(PT/DF), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 32, de 2012, que oferece.
Antes de submeter, portanto, a matéria à apreciação do Plenário, esta Presidência presta os seguintes
esclarecimentos.
Foram apresentadas à Medida Provisória 54
emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 19 de fevereiro, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 32, com aprovação também
do art. 14 da Medida provisória; o prazo de vigência
de 60 dias foi prorrogado por igual período pelo ato do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 48, de
2012, e se esgotará em 28 de fevereiro; o Projeto de
Lei de Conversão nº 32, de 2012 foi lido no Senado
Federal no dia 20 de fevereiro.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Para encaminhar, Sr. Presidente, pela Liderança do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – Para encaminhar os pressupostos de
urgência e relevância, na forma da Constituição, com
a palavra, V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Para encaminhar a matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, nós daremos a palavra a V.
Exª, para discutir a matéria e para o encaminhamento.
Antes de colocarmos em votação os pressupostos constitucionais de urgência e relevância, eu concedo a palavra ao Senador Delcídio do Amaral, que é
o Relator da matéria.
Com a palavra, V. Exª, Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu vou ser muito
rápido aqui na relatoria, até porque essa matéria já
foi amplamente discutida na Comissão Mista, onde foi
aprovada por unanimidade. Foi também discutida na
Câmara dos Deputados, também aprovada por unanimidade. Essa matéria trata do marco legal e operacional do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste,
trata de ajustes no marco legal dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste; trata também da autorização à União
para conceder crédito à Caixa Econômica Federal
e ao Banco do Brasil S/A, trata de incentivos fiscais
regionais, com o objetivo de estender para a Região
Centro-Oeste os incentivos fiscais vigentes para a Região Norte e para a Região Nordeste; o art. 9º constitui
a cláusula de vigência e o art. 10 trata da revogação
de dispositivo legal.
Esse fundo é de extrema relevância, meu caro
Presidente e Senador Renan Calheiros, é um velho
sonho da Região Centro-Oeste e de todos os Estados da Região Centro-Oeste, de Brasília, de Goiás,
de Mato Grosso do Sul, do meu Mato Grosso do Sul,
do nosso Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. É um
fundo importantíssimo para garantir o desenvolvimento
econômico e social da Região Centro-Oeste.
Tivemos também o êxito em aprovar a criação
da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Esse projeto que está sendo proposto é um
projeto que adapta o Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste às mesmas condições dos demais fundos
de desenvolvimento do Nordeste e do Norte.
Eu queria registrar que muitas vezes, Sr. Presidente, tratam o Centro-Oeste de uma maneira equivocada,
achando que o Nordeste e a Amazônia é que necessitariam de fundos para garantir o seu desenvolvimento.
A região Centro-Oeste é uma região que responde, hoje, por um montante extremamente relevante,
especialmente na questão do agronegócio. E nós convivemos com problemas seríssimos, especialmente em
função da região de fronteira. Fazemos divisa com a
Bolívia, com o Paraguai, fronteiras essas que enfrentam situações de extrema dificuldade, além de contrabando, tráfico de drogas. Até hoje não conseguimos
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implementar, apesar de todo o esforço da Bancada do
Centro-Oeste, um projeto de desenvolvimento, Senador Aloysio Nunes. Sem projeto de desenvolvimento
na região de fronteira, não adianta monitorar só a região de fronteira. Não adianta colocar equipamentos à
disposição para controlar tráfico, contrabando. Isso é
importante, mas tem que ter perspectiva para as pessoas que vivem na região de fronteira.
Portanto, esse é um projeto fundamental, é uma
grande vitória para a Região Centro-Oeste.
Outro ponto que eu gostaria de registrar: garante investimentos para habitação, para a infraestrutura,
investimentos que principalmente a Região Centro-Oeste exige, para escoamento da produção. Nós temos uma produção agrícola extremamente eficiente,
mas que perde hoje na logística, em função dos preços
praticados e dos custos elevados de transporte até os
portos brasileiros.
E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu queria aqui também deixar muito claro, porque
foi falado de ontem para hoje – talvez porque não tenham lido essa medida provisória –, que a Comissão
Mista e a Câmara teriam aprovado a criação de um
banco de desenvolvimento. Não é verdade. Isso foi até
discutido ao longo desses debates e, eventualmente,
até esse banco poderia ser o BRB. Então, eu quero
deixar muito claro, porque algumas pessoas que não
leram fizeram comentários que não são compatíveis
com a realidade da medida provisória.
Sr. Presidente, colocamos a hipótese de um banco de desenvolvimento do Centro-Oeste atuar como
operador preferencial do FDCO, até porque, na medida
provisória proposta, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal é que vão cumprir esse papel.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, e queria registrar
aqui o trabalho de todos os Senadores, Senadoras,
Deputados e Deputadas do Centro-Oeste, o trabalho
da Senadora Lúcia Vânia, que durante muito tempo
trabalhou nesse tema. Foi quase que uma obsessão, ao longo do mandato da Senadora Lúcia Vânia,
a estruturação desse Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste e, consequentemente, da Sudeco. E, se
Deus quiser, no futuro, e aí eu espero que seja uma
realidade não condicional, um futuro banco de desenvolvimento do Centro-Oeste.
Por isso, Sr. Presidente, eu só tenho aqui a registrar que a Região Centro-Oeste, hoje, conquista
uma grande vitória. Quero também falar aqui do nosso
querido Marcelo Dourado, Superintendente da Sudeco,
que também, com a sua equipe, fez um esforço extraordinário para que nós chegássemos a este momento
de aprovação dessa medida provisória.
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Portanto, eu acho que já não é sem tempo, Sr.
Presidente. Esse era um grande sonho de todos nós
que vivemos na Região Centro-Oeste.
Muito obrigado pela paciência e tolerância, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, Senador
Delcídio do Amaral.
Não havendo mais quem queira discutir os pressupostos de urgência e relevância, nós vamos colocar
em votação os pressupostos de urgência, relevância
e adequação financeira e orçamentária da medida
provisória.
Os Srs. Senadores e as Srªs. que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovados os pressupostos constitucionais.
Passamos à discussão.
Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao Senador Eunício Oliveira. E já temos inscritos também o
Senador Antonio Carlos Valadares, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, o Senador Pimentel, a Senadora Lúcia
Vânia e o Senador Waldemir Moka.
Com a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é só para fazer o encaminhamento de votação, registrar e parabenizar o relator dessa matéria, o Senador
Delcídio do Amaral, que é do PT do Mato Grosso do
Sul, pelo projeto de conversão que ele apresenta esta
tarde aos Senadores – e que dá essa contribuição –,
porque esse projeto de lei de conversão em discussão
possibilita, Sr. Presidente, a redução das desigualdades
regionais com o desenvolvimento de regiões menos
favorecidas deste País, como o Norte, o Nordeste e o
Centro-Oeste.
Por essa razão, Sr. Presidente, a Liderança do
PMDB, também pelo Bloco da Maioria, encaminha
pela aprovação e favoravelmente ao PLV nº 32, de que
trata a Medida Provisória nº 581, que é relatada pelo
nobre Senador Delcídio do Amaral, a quem parabenizo mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares. V. Exª dispõe de até 10 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, esta Medida Provisória tem o condão de trazer apoio à Região Centro-Oeste – e também há dispositivos que se referem a
fundos constitucionais não só do Centro-Oeste, como
do Norte e do Nordeste. Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, que a política de desenvolvimento passa não
apenas pela distribuição de renda ao cidadão, mas
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também pela distribuição de recursos financeiros para
a infraestrutura das regiões representativas do nosso
País, a exemplo da Região Centro-Oeste.
Essa Medida Provisória promove algumas inovações: aperfeiçoamento do marco legal e operacional do Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste
(FDCO), aperfeiçoamento do marco legal dos fundos
constitucionais de financiamento e constituição de
fonte adicional de recursos para atendimento à forte
demanda por empréstimos e financiamento nas áreas
de atuação da Caixa e do Banco do Brasil.
As alterações têm em vista mais celeridade e
eficiência na execução de projetos financiados pelo
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. São
medidas que permitirão viabilizar, sem dúvida alguma,
mais rapidamente os projetos de infraestrutura da Região Centro-Oeste.
A análise, a aprovação dos projetos e a liberação dos recursos serão realizadas pelas instituições
financeiras, liberando a Sudeco para o desempenho de
suas funções estratégicas de planejamento da política
de desenvolvimento regional, uma finalidade específica
dessa agência de desenvolvimento, que é promover o
progresso da região, através de um planejamento de
uma política adequada com o aporte de recursos por
meio desse Fundo e de bancos institucionais do Brasil.
Os desembolsos do FDCO passarão a ser contabilizados como ativos financeiros contra os bancos
operadores, que passarão a suportar os riscos das
operações realizadas, com a contrapartida de serem
remunerados com taxas de juros definidas pelo Conselho Monetário Nacional.
A Medida Provisória autoriza que o Conselho
Monetário Nacional, sempre que necessário, promova
alterações nos encargos financeiros dos Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO),
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNE) e
do Norte (FNO), por meio de proposta do Ministério
da Integração Nacional, observando as orientações
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.
A medida visa, basicamente, à redução dos juros
atualmente definidos para os Fundos Constitucionais,
para que se tornem compatíveis e competitivos em
relação aos baixos juros que passaram, no Governo
da Presidenta Dilma, a ser concedidos no âmbito do
Plano Brasil Maior e pelo BNDES. A queda dos juros
é da maior importância, da mais alta relevância para a
consecução dos objetivos nacionais, notadamente na
área empresarial que vai se beneficiar de taxas menores para a promoção do desenvolvimento regional,
por meio de ações com apoio do Governo Federal.
Os encargos financeiros também poderão ser
diferenciados nas operações florestais ligadas à con-
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servação e proteção do meio ambiente e nos projetos
de ciência e tecnologia.
Também são adotadas de medidas imediatas
voltadas para a renegociação das operações dos empreendimentos rurais e urbanos beneficiados com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento.
Então, os produtores rurais sofrerão impacto positivo
pelo apoio que o Governo Federal lhes concederá na
realização de seus empreendimentos no campo.
Finalmente, permite que o CMN estabeleça a remuneração que os bancos administradores dos Fundos Constitucionais fazem jus em todas as operações
realizadas com recursos desses Fundos no âmbito do
Pronaf, com a metodologia do Programa Nacional do
Microcrédito Produtivo Orientado.
A possível elevação de custo para os Fundos
Constitucionais, em função do aumento da remuneração das instituições financeiras que operam, segundo a
metodologia instituído pela Lei n° 11.110/2005, poderá
trazer benefícios para os Fundos Constitucionais, ao
propiciar redução na taxa de inadimplência da carteira de financiamentos junto ao público de menor porte
no setor rural.
Por fim, Sr. Presidente, a constituição de fonte
adicional de recursos para atendimento à forte demanda por empréstimos e financiamentos nas áreas
de atuação da Caixa e do Banco do Brasil tem que
ser destacada. A medida permitirá ampliar a oferta de
crédito desses bancos, Caixa Econômica e Banco do
Brasil, tendo em vista o aumento do patrimônio de referência para lastrear novas operações.
A Caixa e o Banco do Brasil atuam como agentes
da política governamental
De forma bastante significativa, em setores como
habitação, construção civil e bens de consumo duráveis e as atividades do setor agropecuário.
Em relação à Caixa, serão concedidos créditos
no total de R$13 bilhões, destinados ao financiamento
de materiais de construção e de bens de consumo etc.
Em relação ao Banco do Brasil, o crédito será destinado ao financiamento de operações de investimento
rural, portanto, atuando no campo, junto aos pequenos
e médios produtores rurais, no valor de R$8,1 bilhões.
O aporte de recurso é necessário para fazer frente ao Plano Safra 2012/2013.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria neste momento
manifestar as minhas felicitações ao Relator da matéria, que se debruçou sobre a mesma com afinco, brilhantismo e competência, que é o Senador Delcídio do
Amaral. Ele se dedicou de corpo e alma à formulação
de uma proposta que atendesse não só aos anseios
dos produtores rurais, dos empresários, em sintonia
com o desejo da Presidenta Dilma.
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Também queria destacar, sem dúvida alguma, a
participação do nosso Líder do Partido, Senador por
Brasília, interessadíssimo no desenvolvimento regional, que é o Senador Rodrigo Rollemberg, o qual, por
motivo de saúde, se encontra temporariamente afastado do Senado Federal, mas pediu pessoalmente o
meu empenho e a minha palavra, no sentido de, representando o PSB, manifestasse o nosso mais integral
apoio a essa Medida Provisória, que beneficia, sem
dúvida alguma, a região a que pertence o nosso Senador Rodrigo Rollemberg.
Portanto, meus parabéns ao Senador Delcídio
do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a Senadora Lúcia Vânia,
que foi vice-presidente da Comissão Mista que examinou a matéria, saberá falar com muito mais propriedade do que eu a respeito do mérito desse Projeto de
Lei de Conversão, que, na verdade, atende a uma lei
complementar, a nº 129, de 2009, que criou a Sudeco,
e que ainda não havia sido implementada, e também
regulamenta o Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste.
A Bancada do PSDB – perguntava-me ainda há
pouco o Senador Figueiró – votará? Votará unanimemente a favor, porque é uma medida que vai na linha
de apoiar o desenvolvimento de uma região riquíssima,
mas que ainda tem carências gritantes em sua infraestrutura, que tem carências, como apontou ainda há
pouco o Senador Delcídio do Amaral, especialmente
em sua faixa de fronteira, por situação fundiária incerta;
por uma série de fatores que reclamam a formulação
e a implementação de planos de desenvolvimento.
Por isso tudo, nós vamos votar a favor.
O Relator fez um belo trabalho, acolheu emendas da nossa bancada, emendas da Senadora Lúcia
Vânia em particular. Examinei também o argumento
que, aqui ou ali, foi levantado contra o projeto de lei de
conversão, como por exemplo, a idéia de que se criaria
um banco por meio de emenda parlamentar.
Com todo respeito, Sr. Presidente, isso é uma
fantasmagoria! O que faz o projeto de lei de conversão
é simplesmente remeter ao § 11 do art. 34 das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz que esse
dispositivo citado diz o seguinte:
Fica criado, nos termos da lei, o Banco de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, para dar
cumprimento, na referida região, ao que de-
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terminam os arts. [tais e tais], da Constituição
[que trata do desenvolvimento regional].
E o que o reza o § 1º do art. 2º do Projeto de Lei
de Conversão? Diz o seguinte:
O fundo constitucional terá como agente operador, preferencialmente, o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste [...], após sua
instalação e entrada em funcionamento, conforme determina o § 11 do art. 34 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
De modo que não há criação de banco algum,
apenas uma remissão a um dispositivo constitucional.
Mais ainda, eu queria salientar também uma
importante contribuição da Comissão que examinou
o projeto, que consiste em dar voz ativa ao Conselho
de Desenvolvimento da Sudeco. Um conselho de desenvolvimento sem reais condições de interferir na
formulação das políticas e na execução dessas políticas seria um corpo sem alma. E o que fez o Relator
Delcídio do Amaral, atendendo também emendas da
Senadora Lúcia Vânia, foi dar alma a esse corpo; dar
voz ativa, em uma linha de descentralização, a esse
conselho de desenvolvimento.
Portanto, fica aqui o apoio de todos os membros
da Bancada do PSDB no Senado ao projeto de lei de
conversão, nos termos em que a Senadora Lúcia Vânia
saberá, muito melhor do que eu, explicitar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Pimentel,
para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu quero, inicialmente, parabenizar
o Senador pela forma como conduziu esses trabalhos;
o nosso Senador Delcídio do Amaral, como Relator
da matéria, pela sua capacidade de articular com os
vários membros da Comissão Mista da Medida Provisória 581; o nosso Presidente da Comissão e a nossa
Vice-Presidenta, a nossa Senadora Lúcia Vânia. E esse
conjunto de atividades e de atores sociais permitiu a
aprovação, por unanimidade, desta medida provisória
na Comissão Mista. Foi à Câmara Federal, onde também tivemos uma votação unânime. E chega agora no
plenário do Senado Federal.
Esta medida provisória, como muito bem aqui já
expôs o nosso Relator Delcídio do Amaral, tem como
objetivo completar um ciclo de investimentos na Região Centro-Oeste, que nós devíamos desde a Constituição de 88.
Na Constituição de 88, o nosso constituinte determinou que a Região Centro-Oeste teria uma estrutura,
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por parte do Estado nacional, idêntica às da Região
Norte e da Região Nordeste. Ali criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o nosso FNO, da Região
Norte; o FNE, da Região Nordeste; e o FCO, da nossa
Região Centro-Oeste. Esse fundo é constituído de 3%
do Imposto de Renda e mais do IPI e seria executado,
enquanto não fosse criado o Banco Nacional de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O Banco do Brasil é
o banco operador do FNO.
Em seguida, precisava criar uma Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a exemplo
da Sudene na Região Nordeste e da Sudam na Região Norte.
No segundo governo do Presidente Lula, nós
criamos a Sudeco, e por meio desse processo, também por unanimidade aqui no Senado Federal e na
Câmara Federal, foi aprovado.
E ficou faltando o Fundo de Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste.
Nós tínhamos o Fundo de Desenvolvimento da
Região Nordeste e também o Fundo de Desenvolvimento da Região Norte. Esses fundos foram criados a
partir de 2001, quando nós tivemos a revogação do art.
5º dos fundos de investimento, o antigo Finor e o antigo
Finam, e ficou faltando a Região Centro-Oeste, região
que necessita também de muito investimento em face
da sua infraestrutura, particularmente da agropecuária,
sem esquecer também o processo de industrialização
e de serviços que há nessa região.
E, agora, essa Medida Provisória nº 581 vem fechar esse ciclo. Eu sei que essa região tem também
uma série de outras demandas, demandas essas apresentadas pelos governadores dos seus Estados, pelas
Assembleias Legislativas, pelas bancadas federais,
particularmente pelos Senadores da República que
representam o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, a
nossa Goiás e também aqui a regional de Brasília. E
esse processo precisa ser aprofundando da mesma
maneira que estamos fazendo com a Região Norte e
com a Região Nordeste.
Quero aqui lembrar a Transnordestina, que é uma
ferrovia que, inicialmente, unifica três Estados da Região Nordeste – Piauí, Pernambuco e Ceará. Boa parte
do financiamento da Transnordestina vem exatamente
desse fundo que é destinado à Região Nordeste.
E hoje nós esperamos poder aprovar, por unanimidade, essa matéria, que é resultado desse grande
entendimento do Senado Federal, da Câmara Federal e
dos interesses da Região Centro-Oeste, representados
pelos seus Parlamentares, pelos seus Congressistas
e acolhida pelo Governo Federal.
Por isso, Sr. Presidente, o Governo encaminha
o voto favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
Vânia, para discutir a matéria.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, antes, vamos
ouvir, pela ordem, o Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu desisto da leitura do Requerimento nº 738, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia,
para discutir a matéria.
Com a palavra V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria aqui
de estender os meus agradecimentos ao relator da
matéria, Senador Delcídio do Amaral, que, sem dúvida
nenhuma, foi o grande mentor das modificações que
fizemos nessa medida provisória. O Senador Delcídio
do Amaral ampliou essa discussão, permitiu, na Comissão Especial, que analisássemos em profundidade
esta medida provisória.
Portanto, se hoje nós estamos regulamentando o
Fundo do Centro-Oeste, que já dispõe, no Orçamento da União, de R$1,6 bilhão, nós temos que agradecer ao nosso Relator, sensível e defensor da Região
Centro-Oeste, representante de Mato Grosso do Sul,
Delcídio do Amaral.
Quero também agradecer a todos os Senadores da Região Centro-Oeste, ao Senador Moka, ao
Senador Blairo Maggi, ao Senador Jayme Campos,
ao Senador Pedro Taques, ao Senador Cyro Miranda,
ao Senador Gim Argello, ao Senador Rollemberg, ao
Senador Wilder Morais, enfim, a todos os Senadores
do Centro-Oeste, que não mediram esforços para que
esta medida provisória pudesse sair da melhor maneira possível.
Portanto, quero aqui, inicialmente, dizer que esse
Projeto de Conversão é originário da Medida Provisória nº 281, de 2012, e trata de assunto da mais alta
relevância para a Região Centro-Oeste e aborda três
pontos fundamentais.
Em primeiro lugar, há a tratativa do Marco Legal e
Operacional do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com o objetivo de estabelecer as condições
de funcionamento deste que é um dos instrumentos
fundamentais de ação da Sudeco.
Em seguida, a proposição trata do Marco Legal
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.
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Em terceiro lugar, aborda a autorização à União
para conceder crédito à Caixa Econômica Federal e ao
Banco do Brasil. Ou seja, pelo Projeto de Lei de Conversão, a União fica autorizada a conceder créditos à
Caixa Econômica Federai e ao Banco do Brasil nos
valores de R$13 bilhões e R$8,1 bilhões, respectivamente, para financiamentos de projetos de infraestrutura, agropecuária e de pessoas físicas.
O aporte será feito por meio da concessão de
crédito, para evitar o risco de esses bancos ficarem
desequilibrados em relação aos limites prudenciais
estabelecidos por normativas do Conselho Monetário
Nacional.
Uma das minhas preocupações iniciais era a de
preservar a autonomia das instâncias dos colegiados
e de planejamento ligadas a cada região.
Cabe ressaltar que as discussões, no âmbito da
Comissão Mista, permitiram vários aperfeiçoamentos
no texto da medida provisória. Destaco que, no seu art.
1º, o PLV dá às aplicações do FDCO o mesmo tratamento dado à subvenção econômica nas aplicações
dos Fundos do Norte e Nordeste. Isto significou uma
isonomia de tratamento às instâncias de desenvolvimento regional.
Outro aperfeiçoamento foi a harmonização das
normas de funcionamento do FDCO com os dispositivos
de funcionamento da Sudeco. Isso fortalece o marco
legal da Sudeco, pois o FDCO é o principal instrumento de desenvolvimento do Centro-Oeste. Acrescente-se que o BDCO foi colocado como agente operador
preferencial do FDCO, quando o nosso banco entrar
em funcionamento.
Outro aperfeiçoamento neste mesmo sentido é
a possibilidade de as cooperativas também atuarem
como agentes operadores do FDCO. Isso significa capilaridade às ações da Sudeco, no sentido de permitir
o desenvolvimento da região.
Por outro lado, os ajustes no marco legal dos
Fundos Constitucionais de Financiamento possibilitarão que a fixação dos encargos e dos bônus seja
feita por decisão do Conselho Monetário Nacional, e
ao Congresso Nacional caberá fixar os parâmetros a
serem obedecidos.
Agradeço o acatamento de duas emendas de minha autoria. A primeira prevê que pelo menos metade
dos recursos destinados à Caixa Econômica Federal
seja aplicada em projetos de infraestrutura nas regiões representativas da Sudeco, Sudam e Sudene. A
segunda prevê que, dos recursos destinados ao Banco
do Brasil, R$1 bilhão será aplicado no Centro-Oeste
nas mesmas condições operacionais dos recursos
aplicados pelo FCO.
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Esses aperfeiçoamentos favorecem a melhoria da
competitividade das cadeias de produção e facilitarão
a instalação de indústrias na região, gerando oportunidades de emprego.
Por fim, alegra-me constatar que os arts. 7º e 8º
incluem a área de atuação da Sudeco como beneficiária dos mesmos incentivos vigentes para a área de
atuação da Sudam e Sudene.
Portanto, esses são os aperfeiçoamentos feitos
pela Comissão Especial que analisou a medida provisória. Quero aqui dizer, claramente, que a equiparação
dos dois fundos aos fundos do Norte e Nordeste se
deu por iniciativa desta Casa.
Portanto, esta medida provisória não trata da
criação do FDCO. Ela trata da regulamentação do
FDCO, que foi vetado pelo Presidente da República
e é retomado, através da medida provisória, para que
façamos a sua regulamentação.
O que nós fizemos aqui foi procurar descentralizar, da melhor maneira possível, esses recursos para
que a Região Centro-Oeste possa ter o seu desenvolvimento acelerado através de mecanismos muito mais
justos em relação à região.
Portanto, Sr. Presidente, agradeço a todos os
Srs. Senadores que participaram dessa discussão. Eu,
como Relatora da Sudeco, como defensora do restabelecimento da Sudeco, hoje me sinto extremamente
gratificada. Espero mesmo que o meu mandato seja
coroado com a sanção desta medida provisória pela
Presidente da República.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
discutir rapidamente.
Sr. Presidente, a posição do nosso Partido é favorável a esta matéria por uma razão simples: o FCO
já existia; a Sudeco sempre existiu; estão se criando
os fundos setoriais para que os recursos alocados
pela União a esse fundo sejam aplicados de forma
planejada na Região Centro-Oeste, que é uma região
altamente promissora, produtora de carne, produtora
de grãos, dentre outras coisas, que carece – claro – de
infraestrutura para que o custo Centro-Oeste, dentro
do custo Brasil, possibilite a concorrência, por exemplo, do Centro-Oeste com a Austrália ou com outros
concorrentes no mundo em relação aos produtos que
o Centro-Oeste oferece ao Brasil e ao mundo, principalmente grãos, algodão e carne.
O que acontece é o seguinte: a taxa de juros cobrada nas intermediações bancárias no Centro-Oeste,
no FCO, era e é, hoje, de 6%. O que não está dito até
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agora é que esta medida provisória baixa essa taxa
de juros de intermediação de 6% para até 3%, o que
é uma grande vantagem efetiva para investimentos
em infraestrutura e para a facilitação da geração de
empregos e de investimentos novos.
Por essa razão, por entender que o objetivo é desenvolvimentista, de forma sustentada, por entender
perfeitamente o sentido da medida provisória, o nosso
voto é amplamente favorável.
Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O Democratas vota “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Nosso partido é favorável à medida provisória, compreende perfeitamente o esforço do governo na busca de ampliar
os meios para o projeto de desenvolvimento do nosso
País e faz uma pequena observação a uma flexibilização sobre o uso dos recursos dos fundos.
No nosso caso, operamos o FNE através do
Banco do Nordeste. Essa flexibilização, que antes era
uma atribuição do banco, de definir com quem ele poderia operar, agregando agências financeiras, Banco
do Brasil, Caixa Econômica, ou mesmo uma instituição privada, essa decisão que cabia ao banco agora passa ao Conselho. Essa flexibilização, em minha
opinião, atende muito bem ao Banco de Brasília – e é
muito importante que esse banco também entre nessa
operação –, mas eu queria registrar que abre espaço
para que bancos como o BNB e o Basa percam um
pouco de poder, porque essa atribuição que lhe cabia
é transferida ao conselho deliberativo das respectivas
superintendências. Então, é uma observação para a
gente examinar mais adiante: como corrigir possíveis
perdas dessas instituições regionais, no caso, o BNB
e o Basa, que são muito importantes tanto para a Região Norte quanto para a Região Nordeste.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nossa posição é favorável à Medida Provisória
nº 581.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, faço aqui uma questão
de justiça. Esse projeto, brilhantemente relatado pelo
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Senador Delcídio, teve uma participação da Senadora
Lúcia Vânia. Acho que essas questões precisam ser
colocadas com clareza. Eu tive a oportunidade de me
reunir com a assessoria da Senadora Lúcia Vânia, o
Senador Delcídio teve uma sensibilidade muito grande,
negociou isso junto ao Governo Federal, e hoje nós
estamos votando um instrumento que vai alavancar o
desenvolvimento, não do Mato Grosso do Sul, mas de
toda a Região Centro-Oeste.
Sr. Presidente, quanto ao PIB médio nacional, a
Região Centro-Oeste tem contribuído para que esse
PIB seja maior. E por quê?
Esses quatros Estados, em especial Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, mas o Distrito Federal
também, eles contribuem com as chamadas agroindústrias, e nós precisamos muito desse Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Além dos recursos do
FCO, a partir da sanção da Senhora Presidente, nós
teremos, já no Orçamento deste ano, R$1,6 bilhão para
que possamos alavancar o desenvolvimento econômico desses quatro Estados.
E eu quero, neste momento, dizer...
A Srª. Lúcia Vânia (Bloco/PSDB – GO) – Senador Moka, conceda-me um aparte. Eu teria que dizer
a V. Exª dos meus agradecimentos. V. Exª se afastou
da Comissão Especial como Vice-Presidente para que
eu assumisse, e, quando eu ocupei esta tribuna, eu
cometi o erro de não ressaltar a importância de V. Exª
na melhoria desta medida provisória. Esteve ao meu
lado durante todo o tempo, estivemos juntos com o
governador do Mato Grosso do Sul para que nós pudéssemos explicar a importância desta medida provisória. Portanto, os meus agradecimentos e os meus
cumprimentos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Senadora Lúcia Vânia, na verdade, o mérito é de V.
Exª e do Senador Delcídio com a sua assessoria; e
nós fizemos isso.
Quero registrar também – S. Exª não está presente
porque está com um problema, está imobilizado; é uma
questão rápida de resolver – que o Senador Rodrigo
Rollemberg foi também fundamental nessa discussão.
Aliás, o Superintendente da Sudeco, Dr. Marcelo Dourado, acompanhou essa discussão.
Aliás, quanto aos incentivos fiscais hoje existentes, vejam V. Exªs: a Região Centro-Oeste era a única
que não tinha nenhum incentivo fiscal, e isso é fundamental, daí o papel do Dr. Marcelo Dourado, Superintendente da Sudeco. Ele, na verdade, nos procurou, e
eu fui o porta-voz, eu fiz a emenda, mas saiu da inspiração do Dr. Marcelo Dourado, junto com o Senador
Rodrigo Rollemberg.
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Então, Sr. Presidente, apenas e tão somente
para enaltecer e cumprimentar o Senador Delcídio
pelo relatório.
Senador Delcídio, nós sabemos – V. Exª sabe
tanto quanto eu –, Senador Ruben Figueiró, da importância desse projeto para a Região Centro-Oeste,
em especial para o nosso querido Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
V. Exª dispõe de até dez minutos para discutir
a matéria.
Com a palavra, portanto, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, o PLV nº
32, de 2012, oriundo da Medida Provisória nº 581, vem
aperfeiçoar o marco legal dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e regulamentar o Fundo de Desenvolvimento
do Centro-Oeste, equiparando as regras com aquelas
existentes para as Regiões Norte e Nordeste. Para os
financiamentos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste serão oferecidos bônus de adimplência, redução de encargos financeiros e operações de
crédito destinadas a financiamento de projetos para
recuperação e proteção do meio ambiente; projetos
de ciência, tecnologia e inovação; apoio à agricultura familiar e desenvolvimento rural; recuperação em
áreas afetadas por seca, estiagem, enchente e outros
fenômenos naturais.
Ao dispor do FDCO, o projeto vem assegurar
recursos financeiros para a implantação de projetos
e realização de investimentos em infraestrutura prioritários para o Plano Regional de Desenvolvimento,
com o objetivo de tornar a região Centro-Oeste mais
competitiva em relação às demais.
A exemplo, Sr. Presidente, do que já ocorria com
os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, com o texto do Projeto de Lei de Conversão, a
União ficou autorizada a conceder subvenção econômica para as instituições oficiais federais, sob a forma
de equalização da taxa de juros nos empréstimos para
investimentos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento
do Centro-Oeste.
Uma alteração proposta pela Comissão Mista que
analisou o texto da Medida Provisória, prontamente
acatada pelo competente Relator, Senador Delcídio
Amaral, foi a extensão à Região Centro-Oeste dos
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incentivos fiscais vigentes em benefício das Regiões
Norte e Nordeste.
A partir do ano-calendário de 2000, Senador
Delcídio, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2018
para instalação, ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para
o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da
Sudene, Sudam e Sudeco, terão direito à redução de
75% do imposto sobre a renda e adicional, calculados
com base no lucro da exploração. Além disso, poderão depositar no Banco do Nordeste do Brasil S.A., no
Banco da Amazônia S.A. e no Banco do Brasil S.A.,
respectivamente, para reinvestimento, o percentual de
até 30% do imposto sobre a renda devido pelos referidos empreendimentos, calculados sobre o lucro da
exploração, acrescidos de 50% de recursos próprios,
ficando, porém, a liberação desses recursos condicionada à aprovação.
Esses incentivos são de suma importância para
garantir o investimento em nossa região, uma vez
que perdíamos muito em relação às Regiões Norte e
Nordeste na disputa pelo estabelecimento de grandes
empresas.
O PLV em comento autoriza a União a conceder
crédito à Caixa Econômica Federal e ao Banco do
Brasil nos montantes respectivos de até R$13 bilhões
e até R$8,1 bilhões.
Dos recursos captados pela Caixa Econômica
Federal, até R$3 bilhões destinam-se ao financiamento
de material de construção e de bens de consumo duráveis às pessoas físicas e até R$3,8 bilhões destinam-se
ao financiamento de projetos ligados a infraestrutura,
e, neste caso, pelo menos metade dos recursos será
aplicada em projetos de infraestrutura nas regiões de
atuação das Superintendências do Desenvolvimento
do Centro-Oeste (Sudeco), da Amazônia (Sudam) e
do Nordeste (Sudene).
Os recursos captados pelo Banco do Brasil destinam-se a aplicações em operações de crédito direcionadas a financiar o segmento agropecuário referente
à safra 2012/2013, sendo que o Banco aplicará R$1
bilhão na Região Centro-Oeste nas mesmas condições,
encargos e prazos estabelecidos para a contratação
de operações de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
Ante o exposto, na qualidade de representante do
Estado de Mato Grosso, que integra a Região Centro-Oeste, quero registrar, em meu nome, em nome do
meu Partido, a posição favorável à aprovação do PLV
nº 32, de 2012, convicto de que muito irá beneficiar
o desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e

FEVEREIRO06273
2013

Quinta-feira 28

Centro-Oeste, de modo a eliminar gradualmente as
desigualdades regionais com as Regiões Sul e Sudeste do nosso País.
De forma, Sr. Presidente, concluindo, eu espero
que o Governo Federal, o Poder Executivo, não vete
e, sobretudo, não faça nenhuma emenda, ou seja,
vetando alguns pontos dessa medida provisória. Não
vamos, em hipótese alguma, contaminar.
Faço um apelo aqui aos nossos colegas, Senadores da bancada aliada do Governo, para que encaminhem, naturalmente, essa nossa preocupação, pelo
fato de que já há comentário de que serão vetados
alguns pontos dessa medida provisória. De maneira
que ela é importante e, sobretudo, vai ajudar, vai contribuir muito com as regiões do País editadas nessa
medida provisória.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Fora do microfone.)
– Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello. V. Exª é o último
orador inscrito.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi, pela ordem,
ouço V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer uma manifestação aqui, se o Senador
Gim me permite, favorável a essa medida provisória,
porque entendo, como meus Pares do Centro-Oeste,
como a Senadora Lúcia Vânia, o Senador Jayme Campos, o Senador Pedro Taques, o Senador Wilder, de
Goiás, o Senador Moka também, o Senador Delcídio,
todos nós estamos defendendo que essa medida provisória seja aprovada, porque trará grandes mudanças
e reflexos positivos para a economia dos nossos Estados do Centro-Oeste, uma vez que nós não dispomos até hoje de uma legislação própria, como tem o
Norte, como tem o Nordeste, que são Estados e regiões muito parecidas com a nossa nas dificuldades em
infraestrutura, dificuldades de termos um desenvolvimento social e econômico à altura daquilo que todos
os brasileiros esperam.
E essa medida provisória é a oportunidade que
nós do Centro-Oeste temos de defender, então, que
os mesmos incentivos que são dados para o Norte
e para o Nordeste possam ser dados para o Centro-Oeste, através da regulamentação do FDCO, que já
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tem recursos disponíveis da ordem de R$1,6 bilhão, e
que, uma vez regulamentados, poderão vir como um
instrumento de financiamento de infraestrutura, através da iniciativa privada, ainda mais num momento em
que o Governo Federal coloca à disposição do público, vamos chamar assim, dos empresários, daqueles
que queiram fazer investimentos, as concessões de
ferrovias, as concessões de rodovias, as concessões
de linhas de construção, as concessões de usinas hidrelétricas. Enfim, o País precisa que o setor privado
ajude a investir, mas também tem que colocar recursos à disposição para que nós possamos fazer isso.
Nesses dias atrás, viajando com a Presidente Dilma, ela me disse, muito claramente, que os recursos de
que o Brasil dispõe são suficientes e nós não teríamos
dificuldades de ter dinheiro disponível para financiar
a infraestrutura brasileira nos modelos e nos moldes
que o Governo quer fazer daqui para frente. Bom, se
o caixa do Tesouro não tem dificuldade de emprestar,
o que nós precisamos fazer é regulamentar o FDCO,
para que ele possa, então, ajudar a iniciativa privada a
fazer os investimentos necessários. E mais, a partir da
medida provisória relatada pelo Delcídio e defendida
por todos nós, nós também estamos defendendo que
a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e também as
cooperativas de crédito possam fazer os aportes ou
ser os gerentes desses financiamentos que vêm para
a iniciativa privada.
Então, de forma que eu também gostaria de defender a criação do Banco do Centro-Oeste, que é um
banco que vem na forma de fomento. Como me explicava a Senadora Lúcia Vânia, ele não vai competir no
varejo, ele não vai fazer empréstimo, ele não vai captar
poupança, ele não vai fazer nada. É um banco administrativo que fará o approach, fará a aproximação da
iniciativa privada com os recursos que o Governo vai
colocar por meio, então, desse fundo, que é um fundo
de recursos financeiros e que está disponível para que
o Centro-Oeste possa fazer os investimentos.
Então, eu quero cumprimentar aqui o Senador
Delcídio pela relatoria, pelas mudanças que foram propostas, mas mais, pedir à Presidente Dilma, pedir ao
Governo, ao Executivo que não vetem esses dispositivos que foram aqui criados, que foram discutidos, de
que tanto o Centro-oeste precisa e que são necessários.
O Centro-Oeste já tem um desenvolvimento grande na agricultura, na pecuária, é uma região que cresce a olhos vistos, é uma região que apaixona o Brasil,
mas que precisa de contrapartida nos investimentos.
Então, eu quero agradecer ao meu Líder Gim, que
já está na tribuna para fazer uso da palavra, e agradecer a todos pelo empenho e pelo voto para fazermos
a aprovação da medida provisória na tarde de hoje.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Gim
Argello, para discutir a matéria.
Em seguida, concederei a palavra ao Senador
Pedro Taques.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia histórico para o Centro-Oeste,
tendo em vista que a Bancada do Centro-Oeste, por
unanimidade, os seus 12 Senadores, conduzidos pela
nobre Senadora Lúcia Vânia, pelo Senador Wilder
Morais, pelo Senador Cyro Miranda, pelo Senador
Pedro Taques, pelo nobre Senador Jayme Campos,
pelo Senador Blairo Maggi, pelo Senador Delcídio do
Amaral, que foi Relator da matéria, com muita competência, pelo Senador Waldemir Moka, pelo nobre
Senador Ruben Figueiró e pelos Senadores aqui do
Distrito Federal, o nobre Senador Cristovam Buarque,
o Senador Rodrigo Rollemberg, eu mesmo, hoje é um
dia ímpar para o Centro-Oeste. Estamos agora com
condições, através do FDCO, de fazer os investimentos
necessários para o desenvolvimento dessa região, que
é uma das regiões que realmente neste País precisa
de mais investimentos.
Foram muito bem colocadas as palavras de todos os que me antecederam, dada a necessidade de
infraestrutura no Centro-Oeste. E agora vamos ter
essas condições.
E já prevendo o futuro, nessa medida provisória
foi colocado o nosso futuro banco, o Banco do Centro-Oeste, que já foi ofertado pelo Governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz, que pode transformar no futuro
o BRB nesse banco de desenvolvimento do Centro-Oeste. Quer dizer, vamos ter até uma estrutura à disposição. Isso é muito importante para o Centro-Oeste.
Só tenho que parabenizar a Bancada do Centro-Oeste, que está aqui unida e firme nesse intuito de
trazer benefícios para essa região que agora, sim, vai
ficar comparada ao Norte e ao Nordeste, em razão de
termos também as condições de fazer as contrapartidas
necessárias para o desenvolvimento da nossa região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao
Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para me associar aos Senadores
que aqui já se manifestaram, dizendo que esta medida provisória cumpre o que vem previsto no art. 3º da
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Constituição, que diz que é um objetivo da República
acabar com as desigualdades regionais.
Assim, pelo meu Partido, eu, pessoalmente, quero cumprimentar o Senador Delcídio e dizer que voto
favoravelmente a esta medida provisória, porque o
Centro-Oeste está ajudando muito o Brasil. E esta
medida provisória ajudará o Centro-Oeste. Quero fazer minhas as palavras do Senador Gim neste tópico.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Pedro
Taques.
Não havendo mais oradores para discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental, nos termos do texto aprovado
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.
Passamos à votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão, nos termos aprovados pela Câmara dos Deputados.
Aprovado o projeto de lei de conversão na forma
do texto encaminhado pela Câmara, ficam prejudicadas
a medida provisória e as emendas a ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 32, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 581, de 2012)
Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimen
to do Centro-Oeste – FDCO; altera a Lei n°
12.712, de 30 de agosto de 2012, para autorizar a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais
federais, sob a forma de equalização de taxa
de juros nas operações de crédito para investimentos no âmbito do FDCO; altera as
Leis n° 7.827, de 27 de setembro de 1989,
e n° 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que
tratam das operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste;
constitui fonte adicional de recursos para
ampliação de limites operacionais da Caixa
Econômica Federal e do Banco do Brasil
S.A.; altera a Medida Provisória n° 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001, e a Lei n° 11.196,
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de 21 de novembro de 2005, para estender
à Região Centro-Oeste incentivos fiscais
vigentes em benefício das Regiões Norte e
Nordeste; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos Ajustes no Marco Legal e Operacional do
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste –
FDCO
Art. 1° Os arts. 13 e 18 da Lei n° 12.712, de 30
de agosto de 2012, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 13. Fica a União autorizada a conceder
subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma de equalização de taxa de juros, nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA,
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
– FDNE, e do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste – FDCO.
§ 1° Nos casos em que os agentes operadores
do FDA, do FDNE e do FDCO assumam integralmente os riscos das operações de crédito,
a subvenção econômica será concedida a instituições financeiras oficiais federais definidas
como agentes operadores.
§ 2° A subvenção econômica corresponderá ao
diferencial entre o custo da fonte de recursos,
acrescido da remuneração a que farão jus as
instituições financeiras oficiais federais, e os
encargos cobrados do tomador final do crédito.
§ 3° O pagamento da subvenção econômica
será efetuado mediante a utilização de recursos de dotações orçamentárias específicas, a
serem alocadas no orçamento geral da União.
§ 4° O pagamento da subvenção, com vistas
no atendimento do disposto no inciso II do § 1°
do art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de março de
1964, fica condicionado à apresentação pela
instituição financeira beneficiária de declaração de responsabilidade pela exatidão das
informações relativas às operações realizadas.
§ 5° A aplicação irregular dos recursos provenientes das subvenções de que trata este
artigo sujeitará o infrator à devolução, em dobro, da subvenção recebida, atualizada monetariamente, sem prejuízo das penalidades
previstas no art. 44 da Lei n° 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
§ 6° Fica a União autorizada a conceder a
subvenção econômica, de que trata este arti-
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go, às demais instituições financeiras oficiais
públicas, autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, nas operações de crédito
para investimentos com recursos do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, do
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste –
FDNE, e do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste – FDCO.” (NR)
“Art. 18. A remuneração dos agentes opera
dores do FDNE, do FDA e do FDCO, bem como
dos bancos administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento, de que trata a Lei
n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, para os
serviços de análise de viabilidade econômico-financeira dos projetos, ficará a cargo dos
proponentes e será definida pelo Conselho
Monetário Nacional, por meio de proposta do
Ministério da Integração Nacional.” (NR)
Art. 2° A participação do FDCO em projetos de
investimento será realizada conforme o disposto em
regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do
Desenvolvimento do Centro-Oeste, nos termos estabelecidos na Lei Complementar n° 129, de 8 de janeiro de 2009.
§ 1° O FDCO terá como agente operador,
preferencialmente, o Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste – BDCO, após sua instalação e entrada
em funcionamento, conforme estabelece o § 11 do art.
34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2° O FDCO também terá como agentes operadores as instituições financeiras oficiais federais, que
farão jus à subvenção econômica nos termos previstos
no art. 13 da Lei n° 12.712, de 30 de agosto de 2012.
§ 3° O Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO,
estabelecerá em regulamento as normas para credenciamento, como agentes operadores do FDCO, das
instituições financeiras públicas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham atuação
destacada na Região Centro-Oeste.
§ 4° O Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO,
estabelecerá em regulamento as normas para credenciamento, como agentes operadores do FDCO, das
cooperativas singulares, das centrais de cooperativas
e dos sistemas de cooperativa de crédito.
CAPÍTULO II
Dos Ajustes no Marco Legal dos
Fundos Constitucionais de Financiamento
Art. 3° O art. 1° da Lei n° 10.177, de 12 de janeiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1° Para os financiamentos com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, os encargos financeiros e
o bônus de adimplência passam a ser definidos pelo
Conselho Monetário Nacional, por meio de proposta
do Ministério da Integração Nacional, observadas as
orientações da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional e de acordo com os respectivos planos regionais de desenvolvimento.
I – (revogado):
a) (revogada);
b) (revogada);
c) (revogada);
d) (revogada).
II – (revogado):
a) (revogada);
b) (revogada);
c) (revogada);
d) (revogada).
III – (revogado):
a) (revogada);
b) (revogada);
c) (revogada);
d) (revogada).
IV – (revogado).
1° (Vetado).
2° Os encargos financeiros e o bônus de adimplência de que trata o caput poderão ser diferenciados
ou favorecidos em função da finalidade do crédito, do
porte do beneficiário, do setor de atividade e da localização do empreendimento.
§ 3° Os encargos financeiros poderão ser reduzidos no caso de operações de crédito destinadas a:
I – financiamento de projetos para conservação
e proteção do meio ambiente, recuperação de
áreas degradadas ou alteradas, recuperação de
vegetação nativa e desenvolvimento de atividades sustentáveis;
II – financiamento de projetos de ciência, tecnologia e inovação;
III – apoio à agricultura familiar e a projetos de
desenvolvimento rural;
IV – recuperação em áreas afetadas por seca,
estiagem prolongada, enchentes e outros fenômenos naturais; e
V – contratação de serviços de assistência técnica
e extensão rural, contratadas com profissionais
ou empresas especializadas.
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§ 4° O bônus de adimplência poderá ser favorecido
no caso de operação de crédito contratada para:
I – custeio e investimento por produtor rural que
desenvolva atividades produtivas no setor rural
da região natural do Nordeste delimitada como
Semiárido nos termos do inciso IV do art. 5° da
Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989; e
II – investimentos que se caracterizem por longo
prazo de maturação, retorno econômico reduzido
e risco operacional elevado.
§ 5° Em caso de desvio na aplicação dos re
cursos, o mutuário perderá, sem prejuízo das medidas
judiciais cabíveis, inclusive de natureza executória,
todo e qualquer benefício, especialmente os relativos
ao bônus de adimplência.
§ 6° Em caso de estabelecimento de encargos
financeiros ou bônus de adimplência que resulte na
redução de custo financeiro para o tomador, a resolu
ção do Conselho Monetário Nacional deverá definir se
os novos encargos e bônus estabelecidos incidirão,
a partir da data de vigência da redução, sobre os fi
nanciamentos já contratados.
§ 7° O del credere do banco administrador, limitado a até 3% (três por cento) ao ano, está contido nos
encargos financeiros cobrados pelos Fundos Constitucionais e será reduzido em percentual idêntico ao
percentual garantido por fundos de aval.
§ 8° Os encargos financeiros e bônus de adimplência já estabelecidos continuarão em vigor até a data
anterior à vigência dos novos encargos financeiros e
bônus de adimplência que forem definidos pelo Conselho Monetário Nacional.” (NR)
Art. 4° A Lei n° 10.177, de 12 de janeiro de 2001,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6°-B:
“Art. 6°-B. Nas operações formalizadas com
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
– PRONAF, realizadas com beneficiários de
qualquer grupo, modalidade e linha de crédito,
com risco operacional assumido integralmente
pelo respectivo Fundo Constitucional ou risco
operacional compartilhado entre os respectivos
bancos administradores e Fundo Constitucional, os bancos farão jus a uma remuneração a
ser definida pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministério da Integração
Nacional, destinada à cobertura de custos decorrentes da operacionalização do Programa.”
Art. 5° A Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 9° ...........................................................
§ 1° Observado o disposto no capuz deste artigo,
caberá aos Conselhos Deliberativos das Superintendências Regionais de Desenvolvimento definir
o montante de recursos dos respectivos Fundos
Constitucionais de Financiamento a serem repassados a outras instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 2° As instituições financeiras beneficiárias dos
repasses deverão devolver aos bancos administradores, de acordo com o cronograma de reembolso das operações aprovadas pelo respectivo
conselho deliberativo do desenvolvimento de
cada região, os valores relativos às prestações
vencidas, independentemente do pagamento
pelo tomador final.
§ 3° Aos Bancos Cooperativos e às Confede
rações Cooperativas de Crédito, de conformidade
com o § 5° do art. 2° da Lei Complementar n°
130, de 17 de abril de 2009, sob seu risco exclusivo, fica assegurado o repasse de recursos
em volume que corresponda à aplicação, sobre
o programa anual de aplicações de cada um dos
Fundos, de percentual equivalente à participação
nos ativos de crédito do sistema financeiro nacional nas correspondentes áreas de atuação.
§ 4° O montante de repasse de que trata este
artigo terá, como teto, o limite de crédito da instituição beneficiária do repasse perante o banco
administrador dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, observadas as boas
práticas bancárias.” (NR)
“Art. 9°-A. .......................................................
........................................................................
§ 4° ................................................................
........................................................................
II – ..................................................................
a) fica limitado a até 3% (três por cento) ao ano;
..................................................................” (NR)
“Art. 15. ..........................................................
........................................................................
VI – exercer outras atividades inerentes à aplicação dos recursos, à recuperação dos créditos, inclusive nos termos definidos nos arts.
15-B, 15-C e 15-D, e à renegociação de dívidas,
de acordo com as condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1° O Conselho Monetário Nacional, por meio
de proposta do Ministério da Integração Nacio
nal, definirá as condições em que os bancos
administradores poderão renegociar dívidas,
limitando os encargos financeiros de renego-
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ciação aos estabelecidos no contrato de origem da operação inadimplida.
§ 2° Até o dia 30 de setembro de cada ano,
as instituições financeiras de que trata o caput encaminharão ao Ministério da Integração
Nacional e às respectivas superintendências
regionais de desenvolvimento, para análise,
a proposta dos programas de financiamento
para o exercício seguinte.” (NR)
CAPÍTULO III
Da Autorização à União para Conceder Crédito à
Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil
Art. 6° Fica a União autorizada a conceder crédito
à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil S.A.,
nos montantes respectivos de até R$13.000.000.000,00
(treze bilhões de reais) e até R$8.100.000.000,00 (oito
bilhões e cem milhões de reais), em condições financeiras e contratuais definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda que permitam o enquadramento como
instrumento híbrido de capital e dívida apto a integrar
o patrimônio de referência, conforme definido pelo
Conselho Monetário Nacional.
§ 1° Para a cobertura do crédito de que trata o
caput, a União poderá emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil S.A., títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, cujas características serão definidas pelo
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2° No caso de emissão de títulos, será respeitada a equivalência econômica com o valor previsto
no caput.
§ 3° Dos recursos captados pela Caixa Econômica Federal na forma do caput, até R$3.000.000.000,00
(três bilhões de reais) destinam-se ao financiamento de
material de construção e de bens de consumo duráveis,
às pessoas físicas, sendo que, no caso do financiamento de bens, exclusivamente para o público da Faixa I
do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, de
que trata a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, e até
R$3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões
de reais) destinam-se ao financiamento de projetos
ligados a infraestrutura.
§ 4° Da parcela dos recursos a serem aplicados
pela Caixa Econômica Federal, no montante de até
R$3.800.000.000,00 (três bilhões e oitocentos milhões
de reais) no financiamento de projetos ligados a infraestrutura, pelo menos a metade de tais recursos será
aplicada em projetos de infraestrutura nas regiões de
atuação das Superintendências de Desenvolvimento
do Centro-Oeste – SUDECO, da Amazônia – SUDAM
e do Nordeste – SUDENE.
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§ 5° Os recursos captados pelo Banco do Brasil S.A. na forma do caput destinam-se a aplicações
em operações de crédito direcionadas a financiar o
segmento agropecuário referente à safra 2012/2013.
§ 6° Dos recursos a que se refere o § 5°, o Banco do Brasil S.A. aplicará R$1.000.000.000,00 (um
bilhão de reais) na região Centro-Oeste nas mesmas
condições, encargos financeiros e prazos estabelecidos para a contratação de operações de crédito com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste – FCO.
§ 7° Fica assegurada ao Tesouro Nacional remuneração compatível com a taxa de remuneração
de longo prazo, no caso dos recursos transferidos nos
termos dos §§ 3°, 4°, 5° e 6°.
§ 8° Fica assegurada ao Tesouro Nacional remuneração compatível com o seu custo de captação
para os recursos transferidos, exceto nas hipóteses
previstas nos §§ 3°, 4°, 5° e 6°.
CAPÍTULO IV
Dos Incentivos Fiscais
Art. 7° Os arts. 1° e 3° da Medida Provisória n°
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1° Sem prejuízo das demais normas em
vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que
tenham projeto protocolizado e aprovado até
31 de dezembro de 2018 para instalação, ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados,
em ato do Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE, da Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia -SUDAM, e
da Superintendência de Desenvolvimento do
Centro-Oeste – SUDECO, terão direito à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto sobre a renda e adicional calculados
com base no lucro da exploração.
§ 1° (Revogado).
§ 1°-A (Revogado).
§ 2° (Revogado).
§ 3° (Revogado).
§ 3°-A (Revogado).
§ 4° (Revogado).
§ 5° (Revogado).
§ 6° (Revogado).
§ 7° (Revogado).
§ 8° (Revogado).
§ 9° (Revogado).” (NR)
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“Art. 3° Sem prejuízo das demais normas em
vigor sobre a matéria, até 31 de dezembro de
2018, as empresas que tenham empreendimentos em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários
para o desenvolvimento regional, em operação
nas áreas de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM e da Superintendência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO,
poderão depositar no Banco do Nordeste do
Brasil S.A., no Banco da Amazônia S.A. e no
Banco do Brasil S.A., respectivamente, para
reinvestimento, o percentual de até 30% (trinta
por cento) do imposto sobre a renda devido
pelos referidos empreendimentos, calculados
sobre o lucro da exploração, acrescidos de 50%
(cinquenta por cento) de recursos próprios,
ficando, porém, a liberação desses recursos
condicionada à aprovação pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional dos
respectivos projetos técnico-econômicos de
modernização ou complementação de equi
pamento.” (NR)
Art. 8° O artigo 31 da Lei n° 11.196, de 21 de
novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 31. Sem prejuízo das demais normas
em vigor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos a partir do ano-calendário de 2006
e até 31 de dezembro de 2018, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado
para instalação, ampliação, modernização
ou diversificação enquadrado em setores
da economia considerados prioritários para
o desenvolvimento regional, em microrregiões menos desenvolvidas localizadas nas
áreas de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM e da Superintendência
de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, terão direito:
..................................................................... “ (NR)
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Fica revogado o parágrafo único do art.
6°-A da Lei n° 10.177, de 12 de janeiro de 2001.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
n° 582, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 1, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de
2011, quanto à contribuição previdenciária de
empresas dos setores industriais e de serviços; permite depreciação de bens de capital
para apuração do Imposto de Renda; institui o
Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 de março
de 2012, quanto à abrangência do Regime
Especial Tributário para a Indústria de Defesa;
altera a incidência da Contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS na comercialização da
laranja; reduz o Imposto de Renda devido pelo
prestador autônomo de transporte de carga;
altera as Leis nºs 12.715, de 17 de setembro
de 2012; 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
10.925, de 23 de julho de 2004, e 9.718, de
27 de novembro de 1998; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
582, de 2012).
Parecer sob o nº 1, de 2013, da Comissão
Mista, que teve como Relator o nobre Deputado Marcelo Castro (PMDB/PI); como Relator
Revisor: Senador Francisco Dornelles (PP/RJ),
favorável, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2013, que oferece.
Eu tenho a honra de conceder a palavra ao Relator Revisor da matéria, Senador Francisco Dornelles.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a grande meta da sociedade brasileira é um crescimento econômico sustentado, com maior geração de renda, de emprego, e mais
justiça social. Para que nós tenhamos um crescimento
econômico sustentado, é fundamental que venha a ser
aumentado o nível de investimento. E, para aumentar
esse nível de investimento no Brasil, nós precisamos
reduzir o custo Brasil, reduzir o custo das empresas,
reduzir a burocracia.
É dentro desse contexto que tem que ser examinado o PLV relacionado com a Medida Provisória nº
582. Ele estabelece principalmente a desoneração da
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folha de pagamentos, substituindo a contribuição social
sobre a folha por outra sobre o faturamento. A desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a
redução do IPI e da Confins: em primeiro lugar, quando se reduz o IPI, se dá um benefício à empresa para
reduzir o custo Brasil, mas se afeta também a receita
dos Estados e dos Municípios, no Fundo de Participação; quando se dá um incentivo, por meio da Cofins e
do IPI, se dá não somente à empresa brasileira, mas
também ao importado, visto que é impossível, e não
se pode estabelecer uma diferenciação entre o bem
produzido no Brasil e o importado.
Essa medida provisória é extremamente importante, dentro do contexto de redução do custo Brasil,
e eu apenas quero pedir a todos os pares que deem a
sua aprovação a essa medida, porque ela visa reduzir
esse custo tão importante para a empresa brasileira.
E eu quero também mencionar um dos pontos,
que é realmente o ajuste dos limites do lucro presumido.
De acordo com o estabelecido em legislação anterior,
o lucro presumido só podia ser exercido por empresas
que tivessem uma receita de até R$48 milhões. Ele foi
fixado no ano de 2002. Essa medida corrige esse limite e o fixa em R$72 milhões, o que é extremamente
importante para a empresa.
Dentro dessa linha, Sr. Presidente, esse projeto
de conversão atende a todos os pressupostos exigidos para a sua aprovação, e eu peço ao Plenário que
vote favoravelmente ao projeto de conversão resultante
dessa medida.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se agora à apreciação da matéria.
Em votação, os pressupostos de relevância e
urgência e adequação financeira e orçamentária da
medida provisória. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a discussão dos pressupostos constitucionais, nós passamos
à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância, urgência e adequação
financeira e orçamentária da medida provisória permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas, em turno único.
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, esta medida provisória,
sem dúvida nenhuma, tem um efeito benéfico sobre as
empresas, que poderão se beneficiar dessa mudança
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no regime de contribuição para a seguridade social. A
contribuição patronal, em vez de incidir sobre a folha
de pagamento, passará a incidir sobre a receita bruta,
nas alíquotas de 1% a 2%. É a chamada ampliação de
uma política de desoneração da folha de pagamento,
tão propalada pelo Governo.
Além disso, a medida provisória toma outras providências, como, por exemplo, a permissão para a depreciação acelerada para pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro real; ela cria um regime especial de incentivo
para o desenvolvimento da infraestrutura da indústria
de fertilizantes; ela permite dedução no imposto de renda para as doações ao Programa Nacional de Apoio
à Atenção Oncológica e também apoio ao Programa
de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência; ela
trata também, dá incentivos de PIS, Pasep, IPI para
a indústria da defesa; acode a comercialização da laranja, com alteração na incidência do PIS, Pasep e da
Cofins; o prestador autônomo de cargas também tem o
benefício de redução no imposto de renda; e prorroga
o prazo para a redução a zero das alíquotas de PIS e
Cofins sobre massas alimentícias.
Enfim, é um sem-número de medidas tributárias,
Sr. Presidente, e eu me referia a elas – embora V. Exª
tenha anunciado, quando leu a ementa da medida provisória e o projeto de lei de conversão – apenas para
salientar que o Governo persiste nessa técnica de medidas tópicas. Lembra aqueles pintores impressionistas que pintavam, reproduziam, que se expressavam
com pequenos toques de tinta que iam compondo um
quadro, uma tela, preenchendo uma tela. Acontece
que um conjunto de medidas tópicas não preenche
uma política econômica. Essa é que é a verdade. São
medidas que têm um prazo. Elas vão durar até 31 de
dezembro de 2014, e há de se perguntar: e depois?
O que virá depois?
É visível, Sr. Presidente, e as manobras de que
o Governo se vale para disfarçar as suas dificuldades
fiscais, especialmente a dificuldade em apresentar
superávit primário, mostram que a arrecadação – não
obstante o recorde registrado neste mês, em grande
parte devido à antecipação do recolhimento de tributos
por parte das empresas –, que as dificuldades fiscais
são evidentes. De modo que não é possível continuar
empurrando a economia para frente com um sopro:
assopra aqui, assopra ali, assopra acolá, na falta de
uma política de desenvolvimento, uma política econômica com credibilidade, com consistência, uma política
de longo prazo. Na falta disso, vamos tocando assim
mesmo. A oposição não vai votar contra. A oposição
vai votar a favor. Apenas nós queremos mais, nós queremos melhor, nós queremos uma verdadeira política
econômica para o nosso País, que garanta, como diz
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o Senador Dornelles, competente relator da matéria,
um desenvolvimento sustentável e de longo prazo.
Eu não poderia deixar de registrar, Sr. Presidente, algumas dúvidas de natureza jurídica que me acodem neste momento, como, por exemplo, a ausência
de previsão de qual será a renúncia fiscal decorrente
dos incentivos à indústria de defesa. Não poderia deixar de lembrar também que, segundo a Constituição
Federal, essas medidas de, digamos, incentivos fiscais
devem ser todas elas objeto de leis específicas, tratando exclusivamente daquele incentivo fiscal. Enfim,
a oposição tem reclamado, e muito, a respeito das imperfeições jurídicas com que as medidas provisórias
chegam a esta Casa e que não são sanáveis durante
a sua tramitação.
Gostaria também, Sr. Presidente, de registrar o
fato de que a oposição, através de seus parlamentares, tem procurado melhorar as medidas provisórias.
Elas, em geral, saem melhores daqui do que quando
entraram. E a oposição dá a sua contribuição para isso.
Refiro-me, entre tantas, à contribuição do Deputado
Mendes Thame, do PSDB de São Paulo, que estende
benefícios previstos na medida provisória original a
toda atividade econômica de reciclagem de resíduos
sólidos. E refiro-me também à emenda apresentada
pelo Deputado Alfredo Kaefer, do PSDB do Paraná,
também acolhida, como anteriormente citada pelo
Relator Francisco Dornelles, que aumenta o limite de
enquadramento das empresas que optam pelo lucro
presumido, pelo regime de recolhimento por lucro presumido, medida essa que seguramente dará alívio, fôlego e estímulo a uma economia tão combalida como
essa que se expressa através do que a Presidente da
República, a própria Presidente da República, chamou
de “pibinho” – mísero 1% ao ano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio
Neves e, em seguida, concedo a palavra ao Senador
Casildo Maldaner e ao Senador José Agripino.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos, mais uma vez, incorrendo
num equívoco que me parece compromete, e compromete efetivamente, o exercício da nossa função
parlamentar.
Não obstante benefícios claros que essa medida
traz, que ela oferece a determinados setores da economia, nós incorremos novamente no vício de permitir
que uma só medida provisória trate de questões absolutamente distintas, Sr. Presidente.
Essa MP nº 582, que amplia o rol de setores com
desoneração da folha salarial, versa sobre outras sete
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matérias, no campo tributário, que mereceriam uma
discussão individualizada, pela relevância e importância de cada uma delas.
Mas eu quero aqui chamar a atenção para algo
que me parece ainda mais grave e algo que tem se
tornado um vício costumeiro nas ações do Governo.
Só em relação à depreciação acelerada de bens de
capital, haverá, segundo a assessoria da Comissão de
Orçamento desta Casa, no período de 2013 a 2017,
perda de arrecadação em torno de R$6,7 bilhões, Isso
significa, Sr. Presidente – sabe disso o ilustre Relator
Senador Dornelles –, que, mais uma vez, os Municípios
e os Estados brasileiros pagarão essa conta.
Mais uma vez, temos aquela velha prática recorrente de fazer bondades com o chapéu alheio.
Algum tempo atrás, nós assistimos a uma grande
reunião promovida pelo Governo em Brasília, onde a
Presidente da República oferecia aos prefeitos recém-eleitos a possibilidade de firmarem convênios em diversas áreas com o Governo Federal, já sabendo de
antemão que, seja por problemas técnicos, seja por
dificuldade de contrapartida, boa parte daquelas prefeituras não teria condições efetivas de honrar esses
convênios e, portanto, de realizá-los.
Mas esse mesmo Governo que acena, que oferece, com alguma pirotecnia, a possibilidade de parcerias
para os Municípios, permanentemente, recorrentemente, retira recursos desses mesmos Municípios. Sabe
disto, Senador Aloysio, que essa medida impedirá que
muitos Municípios executem o orçamento já programado para este ano de 2013 e para os anos futuros.
Eu quero lembrar, Sr. Presidente, que tramita
nesta Casa uma proposta de emenda à Constituição
de minha autoria, a PEC nº 31, do ano de 2011, que
obriga a União a compensar os Estados e Municípios
quando resolver atender a demandas, por mais justas
que possam ser, de determinados setores da economia.
Essa PEC que apresentei em 2011, Sr. Presidente, diz no seu art. 59 – na verdade, ela altera o
art. 159 da Constituição, que passaria a vigorar da
seguinte forma:
A União compensará financeiramente os demais entes federados no próprio exercício financeiro, e na forma da lei, assim como os
Estados compensarão seus respectivos Municípios, sempre que adotarem a concessão de
qualquer subsídio ou isenção; redução de base
de cálculo ou redução de alíquotas; concessão
de crédito presumido; anistia; remissão; favores fiscais ou financeiros fiscais; ou qualquer
outro benefício de natureza tributária relativo
a impostos ou contribuições cujas receitas
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sejam compartilhadas na forma estabelecida
nesta Constituição.
É notória, Sr. Presidente, a fragilização dos Estados e Municípios ao longos das últimas décadas e
dos últimos anos.
Portanto, é incoerente o discurso de um Governo que se diz preocupado com os Municípios, é incoerente ele não compreender que não pode continuar
tolhendo, limitando e reduzindo as suas receitas já
comprometidas por inúmeros outros fatores que não
esses constantes dessa medida provisória.
Assim, é um alerta que faço, até porque, Sr. Presidente, apenas em relação à desoneração de folha
de pagamento, no último ano, foram quatro medidas
provisórias, Senador Aloysio! Quatro! As Medidas Provisórias nº 540; nº 563, nº 582, que estamos analisando, e a já também publicada nº 601.
Portanto, o que se mostra é que esse é o Governo do improviso, é o Governo que se move em função de pressões, sobretudo aquelas de lobbies mais
organizados.
Apenas para ilustrar o que eu estou dizendo, Presidente, a MP nº 563 foi convertida em lei no dia 17
de setembro do ano passado e republicada no dia 19
do mesmo mês. No dia seguinte, no dia 20, o Governo Federal editou, Senador Agripino, esta MP nº 582,
que ora aqui discutimos. E, antes do término da sua
tramitação, já recebemos aqui a MP 601, alterando a
mesma legislação.
Não se faz política econômica num país sério
com tanto improviso. Isso gera uma gravíssima insegurança jurídica. O Senador Aloysio aqui alertava para
isto: algumas medidas terão efeito até o final do ano
de 2014 e depois disso. Portanto, é um alerta grave,
que fica mais uma vez aqui externado pelos Senadores da oposição.
O Governo se movimenta de forma errática, gerando uma grande instabilidade no País nesses próprios
setores ora atendidos. E, nesse caso específico, o que
é extremamente grave, mais uma vez, nós apequenamos a Federação.
Repito: não obstante o extraordinário trabalho
do Senador Dornelles, o mérito de algumas dessas
propostas aqui, que certamente serão aprovadas, os
Municípios e os Estados pagarão uma parte muito expressiva dessa conta.
Fica aqui, portanto, um apelo para que a Base do
Governo, amplamente majoritária nesta Casa, possa
permitir a tramitação mais célere da Emenda à Constituição nº 31, de minha autoria, que não impede que
desonerações sejam dadas, que estímulos a determinados setores sejam dados, mas que a parte relativa a
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Estados e Municípios seja devolvida a eles no mesmo
exercício fiscal.
Isso é, sim, respeitar a Federação, não apenas
no discurso, mas em medidas efetivas e práticas, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
Em seguida, concederei a palavra ao Senador
José Agripino e ao Senador José Pimentel.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Sr. Presidente e nobres colegas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E queria, com a interrupção de V. Exª,
comunicar aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras
que teremos a seguir votações nominais. Vamos apreciar, pelo menos, a indicação de oito embaixadores.
Já estamos há algum tempo sem votar as indicações dos embaixadores, sendo muito importante
que façamos isso hoje. É o apelo que eu gostaria de
fazer à Casa.
Senador Casildo, com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nobre colegas, aqui não impera a vontade da maioria
em relação às medidas provisórias, ninguém as apoia,
porque elas não são uma boa prática. Isso só em casos
excepcionalíssimos, como previstos na Constituição.
Hoje estamos, na verdade, a viver uma administração muito seguida por medidas provisórias.
Agora, ressalvando algumas questões aqui levantadas, inclusive aquelas desonerações em relação
aos Municípios ou mesmo aos Estados, porque acho
que esse cuidado deve haver, embora a prática não
seja favorável em medidas provisórias, esta traz algumas vantagens, vem ao encontro de algumas reivindicações que há de se destacar. Aquela, por exemplo,
de simplificar o recolhimento sobre a folha é prática;
aquela, por exemplo, desde 2002, do faturamento das
empresas, do faturamento por lucro presumido em que
estava embutido o valor de 48 milhões e que finalmente
se atualizou para 72 milhões, são vantagens que as
pequenas e médias empresas estavam aguardando,
era uma ansiedade nacional.
Então, algumas não se aceitam, a algumas são
favoráveis. Então, a recepção, a ânsia dessas empresas vem alimentando. Para simplificar, em vez do lucro
real, vamos simplificar, vamos desburocratizar, fazer
com que a contabilidade seja mais simples, haja mais
praticidade. Hoje, as razões do custo Brasil, Sr. Presidente e nobres colegas, é a burocratização, é se colocar muita gente a serviço de como aplicar a legislação
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fiscal. Gasta-se muita tributação, muito tempo nessa
que, no final da história, é transferida aos produtos.
Então, a simplificação, como neste caso, fazendo-se
com que se modernize, simplifique-se e dispense-se
mão de obra facilita para todos e barateia os próprios
produtos.
Acho, que neste particular, é uma vantagem que
muita gente está esperando, claro, ressalvando, como
disse o Senador Aécio, no que tange aos Municípios,
pela parcela que iria para os Estados, mas, no mais,
a desburocratização e atualização dessas questões
é fundamental.
Essas são as considerações, Sr. Presidente e
nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino
para discutir a matéria
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
começo de conversa somos favoráveis e até falamos
ontem e hoje sobre a necessidade de votar essa matéria, de modo que a nossa posição é amplamente
favorável por uma razão muito simples: entendemos
que essa medida provisória, que tem vários objetivos,
tem alguns objetivos que reputo fundamentais para o
crescimento sustentado do País.
Essa medida provisória na sua origem trazia,
dentre os seus objetivos, a desoneração da folha de
pagamento para 15 setores da economia. Na Câmara
dos Deputados, claro, por dever de justiça, ampliou-se
o rol de 15 setores para 48 setores. Por que só para
uns e não para outros? Por que não para o setor de
transporte rodoviário de coletivo, de passageiros? Ou
transporte ferroviário, que é altamente empregador?
Ou metroviário de passageiros? A prestação de serviços de infraestrutura aeroportuária? De engenharia e
arquitetura? Os setores que prestam serviços de manutenção de veículos? Equipamentos militares? Aeroespaciais? Serviços hospitalares? Por que não? Não
há nenhuma razão para que não se amplie para isso.
Eu tinha receio de que o Governo não concordasse com a ampliação que foi feita na Câmara e que
chega ao Senado. Nós vamos votar, vai ser aprovado e aqui vai o meu apelo, desde já, às Lideranças
do Governo para que se houver alguma tentativa ou
perspectiva de veto a essa iniciativa, que pensem na
competitividade do País, Senador Eunício. Que pensem na competitividade do País.
Há outra matéria, Senador Dornelles, que V. Exª
relatou com muita precisão e que eu entendo que seja
uma mera atualização de valores. Nada melhor do que
desburocratizar a economia, do que simplificar o pro-
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cesso tributário. E há um dos dispositivos que aumenta
o teto de 48 para 72 milhões, o teto das empresas a
se beneficiarem do regime simplificado de tributação,
que é, na verdade, o lucro presumido, o famoso lucro
presumido.
Atualmente, o teto de faturamento para empresas
que podem aderir ao lucro presumido é de 48 milhões,
de 2000, esse valor é do ano 2000; nós estamos em
2013 e pela correção da inflação esse número vai para
72 milhões. O que V. Exª coloca no seu texto pedindo
aprovação é nada mais do que atualização monetária
do teto das empresas para a simplificação e a desburocratização, para facilitação da vida de empresas.
Então, veja, a mensagem na sua origem tinha um
objetivo que foi, em muito, melhorado pela discussão
na Câmara dos Deputados e no próprio Senado, que
está fazendo adequações, ampliações no sentido de
fazer do Brasil, que tem uma economia grande, um
Brasil competitivo. Da mesma forma, ela protege do
ponto de vista ético os interesses do Brasil.
A matéria trazia na sua origem a supressão da
obrigatoriedade de avaliação, por técnica e preço, à
seleção de empresas em concorrências pela CDR. Nós
voltamos com esse assunto e corrigimos uma coisa
que, na nossa opinião, não estava correta.
Por essa razão ou por essas razões, é que eu
acho que essa matéria precisa ser aprovada e mantida.
Aqui vai um apelo aos Líderes do Governo, Senador
Pimentel, Senador Eunício, Senador Eduardo Braga,
para que, votada a matéria, apreciada e votada, essa
matéria não sofra veto no Palácio do Planalto, porque
com qualquer veto que se aponha a essa matéria, a
qualquer dos itens, você vai comprometer ou o padrão
de ética, no caso da CDR, e, no segundo ponto, nos
pontos que acabei de falar, a simplificação tributária
ou a facilitação de empresas que, no mercado de trabalho, sejam competitivas. Nada mais é do que isso.
Por essa razão, com o nosso voto favorável, fazemos um apelo pelo não veto. E eu acho que conto com
o endosso a essa minha opinião do Relator, Senador
Dornelles, que, muito embora pertença à Base, é um
economista, é uma ex-autoridade da República, com
conhecimento de causa. S. Exª conhece bem a economia do País e sabe que aquilo que estou falando é
a expressão de uma realidade que precisa acontecer.
O nosso voto e a nossa opinião é essa, Sr. Presidente, com o nosso voto anunciado “sim” ao mérito
da matéria.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador, inscreverei V. Exª, a não ser
que V. Exª queira falar...
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Não, Sr. Presidente, a inscrição para encaminhamento...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estão inscritos o Senador Pimentel,
a Senadora Vanessa e, em seguida, V. Exª Senador
Cássio Cunha Lima.
Senador José Pimentel, com a palavra V. Exª
para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, esta medida provisória tem como
objetivo principal reduzir o custo Brasil e promover a
desoneração da folha de pagamento.
Nós tivemos o cuidado, com o Simples Nacional,
aprovado em dezembro de 2006, de promover a redução do custo da folha de pagamento para as empresas
de micro e pequeno portes. Se nós voltarmos a 2007,
nós tínhamos 1,337 milhão de micro e pequenas empresas formais. Chegamos agora, em dezembro de
2012, a 7,2 milhões de micro e pequenas empresas
formais no Brasil.
E, se nós observarmos essas novas empresas,
elas têm zero de contribuição sobre a folha de pagamento para a Previdência Social. E elas contribuem
com um percentual sobre o faturamento. E esse sistema
permitiu a formalização do mercado de trabalho. Hoje
o Brasil trabalha com o pleno emprego. E, nos últimos
meses, temos apresentado os menores índices de
desemprego no Brasil, inclusive, em janeiro de 2013.
Em toda série histórica do nosso IBGE e do nosso Ministério do Trabalho, é o menor índice de desemprego
para janeiro de cada ano.
Para as empresas do lucro presumido e do lucro real, a contribuição continua sobre a folha de pagamento.
E com o Plano Brasil Maior, de 2011, iniciamos
um processo também de desoneração da folha, com a
contribuição patronal deixando de existir. E esse processo é um processo mediado, discutido com o setor
do empresariado brasileiro, porque há uma parcela do
setor empresarial que não quer ter a contribuição sobre
o faturamento e quer manter sobre a folha.
Eu lembro muito bem que, no primeiro segmento
que nós fizemos aqui em 2011, o setor moveleiro, o
setor de madeiras pediu para continuar com a contribuição sobre a folha de pagamento e não aceitava a
contribuição sobre o faturamento.
Em seguida, fizemos uma série de ajustes, e esta
medida provisória trazia 15 setores. Aqui na Comissão
Mista, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, nós
elevamos para 48 setores. E, sobre esses setores a
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mais, o Governo está discutindo com o setor empresarial para saber qual é o melhor encaminhamento.
E é bom registrar que a desoneração da folha
de pagamento não tem nenhum impacto sobre o pacto federativo, não retira um centavo dos Municípios e
nem tampouco dos Governos estaduais. E nós podemos fazer isso porque a Previdência Pública Urbana
felizmente voltou a ser financeiramente equilibrada.
Eu tive o privilégio de ser Ministro da Previdência
no segundo Governo Lula. Quando cheguei naquela
Previdência, a necessidade de financiamento, para
fechar as contas da Previdência Contributiva e da
Previdência Urbana era de R$15 bilhões/ano. Ou seja,
entre o que nós pagávamos e o que nós recebíamos
faltavam R$15 bilhões até 2007. Em 2008, já com os
efeitos do Simples Nacional, com esse processo de
formalização, de aumento do salário mínimo, da recuperação do poder de compra da classe trabalhadora
e dos seus salários, reduzimos em 2008 para R$1,4
bilhão a necessidade de financiamento.
E, nesse 2012, sobraram R$25 bilhões. Entre o
que nós arrecadamos na Previdência Pública Urbana
e o que nós pagamos, houve um saldo positivo de algo
em torno de R$25 bilhões, cobrindo os 15 que nós tínhamos de necessidade de financiamento e sobrando mais R$25 bilhões. Em outras palavras, um saldo
de R$40 bilhões na Previdência Pública Urbana, fruto
dessa boa gestão, lembrando que essa previdência
também deixou de pagar contribuições ao Sistema
Financeiro Nacional, aos banqueiros, quando eles fazem o pagamento da folha de pessoal.
Em 2009, eu tive o cuidado de coordenar todo
um processo de licitação em que hoje a Previdência
não paga um centavo aos banqueiros para fazer o pagamento de mais de 30 milhões de benefícios; e os
banqueiros pagam à Previdência, pagam ao Tesouro Nacional, por administrarem essa folha, um certo
percentual.
Portanto, na questão da folha, é um processo
planejado, discutido, com um planejamento para reduzir o custo Brasil.
É verdade, o Senador Aécio Neves tem razão
quando diz que os Municípios vão perder recursos por
conta da atualização do lucro presumido. Nós estamos
atualizando, e essa é uma proposta do Congresso Nacional, não é do Executivo federal, não é do Governo
Federal. Foi feito aqui na Casa, dentro da sua autonomia. Nós estamos atualizando o lucro presumido, que
era de 48 milhões para 72 milhões o seu enquadramento. E aqui, é verdade, vai haver uma diminuição
na arrecadação do Imposto de Renda, e uma parte do
Imposto de Renda vai para os Municípios, vai para os
Estados e vai para os fundos constitucionais. Nesse
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aspecto, o nobre Senador tem razão, e é esse o debate
que nós estamos fazendo com a Fazenda, para ver o
melhor encaminhamento. E é por isso que a Fazenda
tem dito que não avalizou essa atualização, e reserva
esse debate. E nós estamos discutindo com o Ministério da Fazenda, discutindo com a Casa Civil, para ver
qual é o melhor encaminhamento que podemos dar
na atualização do teto do lucro presumido, para não
prejudicar ainda mais os Municípios, mas, ao mesmo
tempo, reduzir a carga tributária para as empresas
médias. Porque a grande empresa, de um modo geral,
está no lucro real e, dentro do lucro real, ela tem um
critério do pagamento do Imposto de Renda. A grande
penalizada hoje é, exatamente, a média empresa. Para
a micro e a pequena empresa, com o Simples Nacional,
nós construímos um arranjo razoável. Para a grande
empresa, no lucro real, também há outra sistemática.
Mas, para a média empresa, no lucro presumido, este
Congresso e a sociedade brasileira precisam ter um
olhar diferenciado para que possamos fortalecer as
médias empresas brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, falarão o Senador Cássio
Cunha Lima, o Senador Romero Jucá e o Senador
Eduardo Suplicy.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Presidente Renan, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, eu não poderia, mesmo num curto pronunciamento que pretendo fazer agora, deixar de fazer o
registro da importância desta medida provisória que
estamos aprovando hoje. É a sequência de uma mudança da política tributária que o Brasil exige, porque
a política tributária brasileira, hoje, tributa fortemente
as empresas que empregam um número significativo de mão de obra, e nós não podemos entender ou
aceitar isto e nem é possível um país se desenvolver
tributando a mão de obra. É preciso tributar o lucro,
é preciso tributar a renda, mas não se pode tributar a
mão de obra, o trabalho, em nosso País.
Então, a Presidenta toma a iniciativa – e já alguns
setores são contemplados – de ampliar os setores para
iniciar um processo e, não tenho dúvida nenhuma de
que, num curto espaço de tempo, nós alcançaremos
uma desoneração da mão de obra generalizada em
nosso País. Isto é um passo importante, repito, para
que a gente possa mudar o sistema tributário brasileiro, para que ele seja mais justo.
Então, tenho certeza absoluta de que as empresas
ganham, mas ganham principalmente os trabalhadores,
e ganhará com isso também o Governo Federal, que
sempre teve medo, teve apreensão de aplicar medi-
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das radicais, até, posso dizer, como essa, imaginando
que isso pudesse derrubar ou fazer com que caísse a
arrecadação. É óbvio que, certamente, num primeiro
momento, será esse o impacto, mas, logo na sequência, nós teremos um nível de produtividade muito
maior, assim como um nível de consumo.
Quanto ao fato de que o Congresso Nacional, Senado e Câmara, Deputados e Senadores, ampliaram
o número de empresas, eu quero dizer que concordo
com isso, Sr. Presidente. Acho que nós deveríamos ser
mais ousados ainda e permitir que essa desoneração
servisse para todos os segmentos do nosso País, os
segmentos produtivos e os de serviço.
Era o que eu tinha a dizer, comemorando uma
medida provisória tão importante como esta para o
País e principalmente para os trabalhadores.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha
Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, assim como outros componentes
da oposição já se manifestaram de forma antecipada
pela aprovação da Medida Provisória nº 582, eu gostaria de somar a esta minha palavra a visão crítica que
o meu Líder Aloysio Nunes já expôs, secundado pelo
Senador Aécio Neves, em relação à tentativa frustrada
que o Governo tem de fazer o nosso País se desenvolver por espasmos. Não será com soluços que o Brasil
será a nação competitiva, moderna que nós queremos.
A Medida Provisória nº 582 está no contexto do
programa intitulado “Brasil Maior”, lançado – como
sempre o faz o Governo Federal – com holofotes, com
muito barulho. E o Brasil maior que o Governo Federal
tenta alcançar atingiu um crescimento de apenas 1%
do seu PIB. Quando fecharmos os números do crescimento econômico de 2012, vamos atingir esta marca
de 1%, o que desmente a propaganda oficial. O Brasil
não está maior, porque crescimento de 1% não fará o
nosso País maior. E é preciso que o Governo tenha,
portanto, humildade de reconhecer onde erra.
Nós estamos mantendo a nossa coerência, trazendo a nossa contribuição crítica, apontando equívocos, mostrando falhas, mas sempre com o nosso
compromisso com o Brasil e com os brasileiros.
O Governo Federal tem se afastado daquilo que
foi o grande responsável pela estabilidade da nossa
economia. Durante o governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, com coragem, com competência,
com brasilidade, na nossa macroeconomia, um tripé

FEVEREIRO 2013

06286 Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

foi construído com o câmbio flutuante, com as metas
inflacionárias e com um rigoroso programa fiscal.
A cada dia que passa, o Governo da Presidenta
Dilma se distancia desse tripé: o câmbio já não flutua
mais, tem sido usado inclusive como instrumento para
conter a inflação. E esse talvez seja um dos últimos
remédios que restam ao Governo para segurar a inflação, que cresce, já apontando para 6% no primeiro
bimestre de 2013.
A meta, o alvo da inflação já não é atingido há
muito tempo. E não dá para se falar mais em equilíbrio fiscal quando o Governo não realiza nem sequer
o superávit primário. Para tanto, tem que fazer uma
química contábil, mascarar o balanço público, que não
engana ninguém, porque as pessoas enxergam muito facilmente a manobra que deixa, de forma nítida,
a fragilidade do Governo, que teve um déficit primário
de R$20 bilhões só no ano passado.
Portanto, esse crescimento ou essa tentativa de
crescer por espasmos, através de soluços, coloca frente a frente o slogan do Governo “Brasil Maior” com a
realidade nua e crua do número do crescimento econômico: 1% apenas.
Portanto, há algo errado, há algo que precisa
ser corrigido, há algo que precisa ser transformado
para que o Brasil cresça de maneira permanente e
sustentável. E o Governo faz medidas provisórias,
que contam com o nosso apoio, como instrumento de
barganha política, porque, se tivéssemos uma ação
permanente e estruturante para a nossa economia, as
medidas provisórias, em alguns casos, não durariam
até o ano que vem.
E há de se pensar: por que será que uma medida tão positiva tem um prazo de validade tão curto?
Por uma razão simples: o Governo faz aquela política
atrasada de oferecer estímulos a prazo limitado, para
poder, novamente, na eleição seguinte, barganhar com
setores da economia a prorrogação desses estímulos.
O Governo do PT tem se utilizado de todos os
instrumentos para se manter no poder. É o aparelhamento da máquina pública que cresce de forma assustadora; é a concessão de estímulos à produção, que
nós apoiamos e insistimos, mas a prazo limitado – repito –, para que seja instrumento de barganha eleitoral
a cada pleito; e o Brasil perdendo oportunidades que
são, talvez, únicas para crescer.
Portanto, não posso deixar de louvar o trabalho do
Senador Dornelles, brasileiro competente, preparado,
qualificado, homem digno, que, com certeza, ofereceu
uma extraordinária contribuição para o aprimoramento
dessa proposta.
Receba, Senador Dornelles, portanto, este humilde e modesto cumprimento sincero de quem o ad-
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mira, de quem o respeita por toda a trajetória de bons
serviços ao Brasil.
Mas fica, portanto, a nossa observação, sempre
no intuito de criticar e de contribuir para esse Brasil
maior e melhor que nós queremos. E Brasil maior não
combina com crescimento de 1%.
Sacrificam-se os Municípios. O Senador Aécio
tem sido preciso na sua luta, tem sido coerente na sua
trajetória de defender Estados e Municípios do nosso
pacto federativo, atacado cada vez mais. Caminhamos
para nos transformar em um País unitário. E é preciso
que estejamos muito atentos aos problemas que o Brasil enfrenta, e que o Governo não tem capacidade de
resolver, porque deixou de ter um projeto de país para
abraçar, única e exclusivamente, um projeto de poder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria também de ressaltar a
importância dessa medida provisória e de registrar que
a ampliação da desoneração da folha de pagamento
é uma medida correta que o Governo está fazendo.
Aliás, sempre batalhei por isso, sempre defendi isso.
Um País que precisa gerar empregos, que precisa
contratar, que precisa ter pessoas empregadas, sem
dúvida nenhuma, não pode onerar a contratação de
pessoal. E é o que se fazia efetivamente. Então, a desoneração é um caminho.
Fui relator de outra medida provisória, no final do
ano, que já desonerou uma série de categorias nessa
questão da previdência do empregador. Agora essa
medida provisória amplia essa desoneração, inclusive
uma desoneração que escapou da medida provisória
anterior, a do transporte de carga. E foi compromisso
nosso trabalhar para que pudesse ser incluída.
Também está sendo desonerado o transporte
ferroviário, o que é importante, porque nós temos que
incentivar as ferrovias no Brasil. Então a medida provisória é importante.
Eu queria discordar do que foi falado sobre a ampliação do teto do lucro presumido. O que acontece no
País hoje é que, quando as empresas vão chegando
ao teto do lucro presumido, o empresário abre outra
empresa para não entrar no lucro real, porque é muito
mais difícil fazer a parte de tributação por lucro real.
Então, ampliar o limite do lucro presumido é correto. Nós temos que fazer mais do isso. Nós temos que
simplificar o processo e ampliar a base tributária, para
que todos possam pagar mais. Mas é correto ampliar o
limite do lucro tributário. É uma correção, na verdade.
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Mas eu vou além, Senador Dornelles. V. Exª é
um lutador pela simplificação tributária, e eu também
sou. Nós temos que simplificar, e isso é simplificar.
Dar condição de corrigir a margem do lucro presumido, sem dúvida nenhuma, é facilitar para as empresas
brasileiras.
Então, eu quero registrar aqui a importância dessa
medida provisória e pedir ao Governo que não vete esses artigos que foram incluídos e negociados. É muito
importante manter o espírito da medida provisória e a
decisão do Congresso de simplificar e de diminuir os
encargos tributários brasileiros.
Era esse registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Senador Jucá, V. Exª me dá um minuto?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª é o Relator da matéria e falará a
qualquer momento da discussão.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Quero
mostrar a minha concordância plena e absoluta com
os termos colocados pelo Senador Jucá e fazer as
seguintes observações: a desoneração da folha não
tem nenhum reflexo sobre o Fundo de Participação
dos Estados e dos Municípios, pelo contrário. É um
caminho que o Governo encontrou para desonerar a
empresa sem prejudicar o Fundo de Participação dos
Estados e dos Municípios.
Em relação ao lucro presumido, o que houve foi
uma correção. Aliás, o Senado já havia aprovado um
projeto do Senador Cyro Miranda nesse sentido. Nós
estamos corrigindo um valor fixado em 2000 e trazendo para 2013.
E eu quero ainda dizer, Senador Jucá, que, se
o Governo fizer um levantamento das empresas que
pagam Imposto de Renda pelo lucro real, dificilmente
encontrará uma empresa que pague 1% ou 2% sobre
a sua receita bruta.
De modo que o lucro presumido simplifica, acaba com a burocracia, mas não traz nenhuma perda de
receita para o Tesouro.
Eu queria fazer um apelo à Presidenta para não
marchar nesta posição de que há perda de receita,
porque há simplificação sem existir qualquer tipo de
perda de receita.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – V.
Exª tem toda a razão, Senador Dornelles.
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Quem faz planejamento tributário são as grandes empresas que declaram pelo lucro real e pagam
muito pouco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Quem paga imposto, na verdade – só para concluir,
Presidente –, são as empresas médias e as empresas
pequenas, com o Simples.
Na verdade, é muito importante manter esse dispositivo que está na medida provisória, relatada tão
bem pelo Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para discutir a matéria. Em seguida, darei
a palavra ao Senador Armando Monteiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan
Calheiros, a Medida Provisória nº 582 teve o intuito de
permitir a desoneração da folha de pagamento para
setores da indústria e serviços, com uma depreciação
acelerada de bens de capital para as empresas tributadas com base no lucro real.
A desoneração da folha de pagamento prevê que
os setores contemplados deixem de arcar com a contribuição de 20% do INSS e paguem o percentual de 1%
a 2% sobre o faturamento. Já a depreciação permite
lançar parte do preço de máquinas e equipamentos
como despesa a cada ano, podendo haver redução
no Imposto de Renda recolhido.
Além dos benefícios referentes à folha de pagamento e à depreciação de bens, ela institui o Regime
Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura de Fertilizantes – REIF, com isenção de tributos
para o IPI das contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins. Poderão se candidatar ao regime empresas com
projeto aprovado para implantação ou ampliação de
infraestrutura de produção de fertilizantes e insumos.
Ela também amplia a abrangência do Regime
Especial Tributário da Indústria da Defesa, estende a
alíquota zero de PIS/Pasep e de Cofins incidente sobre a produção de equipamentos de defesa para sua
venda às Forças Armadas. Isso vale também para os
serviços.
Em relação ao setor de massas alimentícias – é
isso o que eu gostaria de ressaltar, tendo em conta
que o Líder do PT no Congresso, José Pimentel, nos
explicou bastante sobre o que diz a medida provisória
–, é prorrogada a isenção do PIS/Pasep e da Cofins
até 31 de dezembro de 2013.
Para os produtores de laranja, a medida provisória
permite o uso de créditos acumulados do PIS/Pasep
e da Cofins para compensar outros tributos ou pedir
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ressarcimento em dinheiro. Hoje tais créditos podem
ser usados somente para quitar tais contribuições. E
é reduzida a alíquota de 40% para 10%, incidente sobre o rendimento bruto de transportadores autônomos
de carga, para gerar a base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física.
É interessante ressaltar que o relatório do Deputado Marcelo Castro, na Câmara dos Deputados,
incluiu no projeto de lei de conversão mais setores no
texto, o que já desonera as folhas de pagamento de
quinze setores. Foram incluídos: construção civil, serviços hospitalares, indústria da reciclagem e empresas
jornalísticas e de radiodifusão, inclusive da Internet.
No ramo de transportes, incluiu no texto os serviços
de infraestrutura aeroportuária, táxi aéreo, transporte
internacional de cargas, transporte por fretamento e
turismo e transporte rodoviário de cargas, exceto de
veículos zero quilômetro. E propôs também o retorno
do setor de cooperativas de transporte de passageiros
para a cobrança por folha de pagamento, uma vez que a
cobrança por receita pode causar prejuízos nesse caso.
Eram os itens que eu gostaria de enfatizar relativamente a esta proposta, que avalio importante e
benéfica para a conjuntura, tendo a Presidenta Dilma
Rousseff aqui assinalado meios de efetivamente acelerar o desenvolvimento econômico.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Armando Monteiro.
V. Exª tem a palavra para discutir a matéria.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não poderia deixar de me congratular com o
Relator, Senador Francisco Dornelles, que, de forma
muito competente, como já é habitual, fez o relato da
importância dessa matéria, que tem um grande alcance, indiscutivelmente.
O Brasil tem um sistema tributário que é disfuncional para a economia, um sistema que tributa o investimento, as exportações, que onera a contratação
formal e, portanto, estimula a informalidade. E, nesse
processo, dada a impossibilidade de promovermos
uma reforma tributária sistêmica, ampla, de um só
golpe, como desejaríamos, nós temos que ir promovendo melhorias no ambiente da tributação, de modo
que, gradualmente, o Brasil possa ter um ambiente
melhor nessa área.
E não há dúvida nenhuma de que a desoneração
da folha é um grande avanço, um avanço substantivo,
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porque as empresas brasileiras são efetivamente penalizadas com os elevados encargos, que terminam,
inclusive, por penalizar os setores mais intensivos em
mão de obra. Portanto, a ampliação dessa medida de
desoneração da folha de pagamento é algo que se
impõe para que o sistema tributário brasileiro possa
ser escoimado de algumas irracionalidades que ainda
estão presentes nesse sistema.
Portanto, eu quero saudar essa medida provisória, por entender que ela tem realmente indiscutível
mérito, ao tempo em que me congratulo mais uma vez
com o Relator, o nobre Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes
para discutir a matéria.
Com a palavra V. Exª.
Antes, porém, eu gostaria de prorrogar a sessão
pelo tempo necessário para a conclusão dos nossos
trabalhos.
Quero comunicar a Casa que o agravo de instrumento proposto...
Essa é uma importante comunicação que nós
gostaríamos de fazer a Casa.
O agravo de instrumento proposto pelo Senado
Federal, através da Advocacia do Senado Federal, foi
julgado procedente pelo Supremo Tribunal Federal,
concedendo, portanto, o agravo.
E a Câmara dos Deputados acaba de extinguir,
pela votação da maioria do Plenário, o que se convencionou chamar de 14º e 15º salários dos parlamentares,
confirmando também uma iniciativa do Senado Federal.
Quero, portanto, aproveitar a oportunidade para
lembrar que, em 2006, por iniciativa do Senado Federal,
nós acabamos com as convocações extraordinárias do
recesso e reduzimos o recesso para 30 dias em janeiro
e para 15 dias no mês de julho. Naquela oportunidade,
com aquela medida, tivemos uma redução de R$100
milhões. Porque aquilo que convencionavam chamar
de 16º e 17º salários eram as convocações extraordinárias pagas a todos os parlamentares e a todos os
servidores das duas Casas do Congresso Nacional.
Portanto, é mais uma medida da Câmara dos Deputados, confirmando uma iniciativa do Senado, que
demonstra sobejamente que esse processo é irreversível. E ele, sem dúvida, aproximará o Parlamento da
sociedade brasileira.
Senador Eduardo Lopes, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
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Como já foi falado aqui a respeito da MP 582, não
quero reforçar aquilo que já foi falado com respeito à
desoneração da folha de pagamento, à depreciação
acelerada de bens de capital. Mas quero aqui também
acrescentar que a Emenda nº 61, que foi acolhida, estende também esses benefícios às empresas jornalísticas e de rádio e televisão.
Com a emenda se promove a necessária alteração legislativa e também passam a ser contemplados os meios de comunicação social que tenham a
seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e a
distribuição de noticiários, inclusive em portais com o
conteúdo na Internet.
Tais medidas tornarão mais eficazes os princípios constitucionais que devem orientar a produção
e a programação desses meios de comunicação, especialmente dos pequenos veículos, estimulando a
crescente demanda por profissionais e promovendo a
cultura nacional e regional. Por essas razões, o PRB
– Partido Republicano Brasileiro se mostra totalmente
favorável a essa MP.
Quero parabenizar, aqui, o nosso Relator, Senador Francisco Dornelles, inclusive, também, na questão
da Emenda nº 61, já citada, que estende os benefícios
da desoneração e todos os benefícios da MP também
para as empresas de comunicação e, também, de jornalismo e de rádio e de televisão.
Então, o PRB encaminha favoravelmente e certamente votando “sim”, com o Relator, parabenizando-o
pelo relatório.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Gim
Argello. Em seguida, ao Senador Inácio.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela gentileza, Líder do PCdoB, Senador Inácio Arruda.
Dentro da mesma linha de todos os outros que
me antecederam, Sr. Presidente, quero concordar e
parabenizar o nobre Senador Francisco Dornelles por
tão brilhante relato.
E quero dizer que o Bloco União e Força também
vota favoravelmente à MP, através dos seus partidos
– PTB, PR, PPL e PSC –, porque achamos de justiça
essa medida e, principalmente, as medidas aí aceitas
pelo Relator, inclusive essa agora relatada pelo nobre
Senador Eduardo, do PRB, que faz referência à desoneração também das folhas dos veículos de comunicação. Isso é muito importante, porque é um setor que
realmente ajuda e traz a transparência ao nosso País.
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Sr. Presidente, após essas palavras que dão nosso apoio, eu gostaria de pedir, agora, no caso, uma
questão de ordem para colocar para V. Exª que foi feita
uma nota técnica pela assessoria da Mesa, que – eu
vou ler só o final da nota técnica para V. Exª entender
– todos os Líderes já assinaram: tendo em vista a argumentação expedida no ofício sancionado – de que
a Justiça Eleitoral promoveu a retotalização dos votos
da eleição majoritária para o Senado dos Estados da
Paraíba, Amapá e Pará, alterando o resultado do pleito
eleitoral e diplomando novos Senadores –, é cabível
o recálculo da proporcionalidade de forma a ajustá-la
ao resultado definitivo das eleições.
Então, lendo esse parágrafo para V. Exª, eu digo
que todos os Líderes que se encontram no plenário,
na sua ampla maioria, já assinaram. Então eu gostaria
que V. Exª deferisse essa questão de ordem, tendo em
vista que é para um novo recálculo das comissões, que
não prejudica ninguém, mas, realmente, há aqueles
que foram ungidos nas urnas populares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa cumprirá a decisão das Lideranças Partidárias.
É importante lembrar que, nesse aspecto da definição dos cálculos da proporcionalidade, é papel dos
Líderes exatamente encaminharem qual critério valerá.
A Mesa apenas dará cumprimento.
Senador Eduardo Braga, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro, para justificar a V. Exª e aos Srs. e Srªs Senadores a minha ausência quando da votação da MP
nº 581, porque estava na Comissão Mista da Medida
Provisória nº 595, que trata da modernização dos portos
brasileiros. Logo a seguir, tive uma série de audiências
marcadas com setores do trabalho, do setor privado,
com capital de risco que está investindo nos portos
brasileiros, e não pude estar presente na votação de
uma medida provisória que reputo extremamente importante, que estabelece o Fundo Constitucional do
Centro-Oeste e que abre novas oportunidades.
É importante dizer, Sr. Presidente, a sensibilidade
que o Plenário desta Casa teve, no dia de ontem, ao
permitir que pudéssemos discutir amplamente com o
Governo Federal, no dia de hoje, a votação tanto da
Medida Provisória nº 581, quanto da Medida Provisória
nº 582, que trata de desonerações diversas na folha
de pagamento, que trata também da correção com
relação ao lucro presumido e também a contribuição
social sobre o lucro, e trata de outras desonerações
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importantes, quando da doação, por exemplo, até 4%
do Imposto de Renda, para portadores de câncer e
portadores de necessidades especiais.
Portanto, Sr. Presidente, são duas MPs que efetivamente avançam. E, obviamente, não há compromisso com relação ao não veto da Senhora Presidenta da
República, tendo em vista que existem matérias sobre
as quais ainda há muito debate sobre a constitucionalidade, dentro do âmbito das duas MPs. Mas é um
avanço, sem nenhuma dúvida.
No mais, eu quero cumprimentar a Advocacia do
Senado pelo agravo regimental que fez à decisão do
Supremo Tribunal Federal, que abre, efetivamente, os
trabalhos do ano de 2013, Sr. Presidente, para que o
Congresso Nacional possa retomar os nossos trabalhos legislativos, que possa retomar a nossa soberania
legislativa sobre questões absolutamente pertinentes
da Nação brasileira, como é o caso do Orçamento,
como é o caso dos vetos importantes que o nosso
Congresso Nacional terá que enfrentar.
Esperamos que, até o final da sessão plenária do
Supremo Tribunal, teremos também informações mais
precisas de qual modelação o Supremo Tribunal haverá
de dar à questão dos vetos, que o nosso Congresso
Nacional, creio que a partir da próxima semana, estará
sendo convocado por V. Exª já com a sua plenitude da
sua competência legislativa.
Portanto, cumprimentar a direção da Casa, cumprimentar, inclusive, o Presidente Sarney, que à altura
essa ação do agravo regimental pela Advocacia do
Senado; cumprimentar V. Exª porque, efetivamente,
essa é uma notícia que a Nação brasileira aguarda
no dia de hoje por parte do Supremo Tribunal Federal.
Encaminhamos, portanto, o voto “sim” pela Base
do Governo, para a Medida Provisória 582.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª,
Senador Eduardo Braga, Líder do Governo nesta Casa
do Congresso Nacional.
Senador Inácio, com a palavra, V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs.; Senadores, primeiro, para afirmar a votação em relação à Medida Provisória 582. O voto da
nossa Bancada é favorável. Ela amplia as conquistas
do Programa Brasil Maior. Isso tem grande significado
para a busca de aumentar o crescimento econômico
do nosso País. Nós que queremos ampliar recursos
para a saúde, para a educação, para a segurança pública, não poderemos fazer isso se não aumentarmos a
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produção da riqueza, ao mesmo tempo em que beneficiamos um conjunto largo de atividades econômicas.
Registro aqui que, no caso do Nordeste, nós já
incluímos a fruticultura tropical. Agora mesmo estamos
incluindo um novo setor, que é o setor que beneficia
a castanha de caju, para desonerar a folha de pagamento, o que ajuda o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande
do Norte, Pernambuco, o Piauí, a Bahia, que passou a
produzir a castanha de caju e a beneficiá-la. Então isso
tudo repercute positivamente na economia brasileira.
Eu registro que emenda de nossa autoria foi
acolhida pelo Relator, Marcelo Castro, nesse sentido,
e de grande significado a recepção pelo Relator, Marcelo Castro, pelo Senador Dornelles, que conhecem
profundamente o assunto. A matéria é a ampliação
dessa base que estava, digamos assim, reprimida
em 48 milhões. Para você poder examinar, para que
as empresas pudessem utilizar a base do lucro presumido, isso estava absolutamente reprimido, Senador
Dornelles. Acho que V. Exª, que conhece o assunto,
que conhece a matéria, sabe que nós vamos ampliar
enormemente o número de empresas beneficiadas,
sem prejuízo da arrecadação.
Nós não vamos diminuir em um centavo a arrecadação tributária do nosso País e vamos diminuir a
complexidade. Vai ficar mais simples arrecadar os tributos do Governo Federal e os tributos no nosso País
a partir dessa mudança significativa, acolhida pelo
Senador Dornelles e pelo Deputado Marcelo Castro.
Uma emenda simples, como é simples resolver a arrecadação através do lucro presumido, aumentando
a sua base.
Então, acho que foi muito importante. É uma medida provisória muito importante para o Brasil.
Agradeço a posição de V. Exª, Senador Dornelles, juntamente com o Deputado Marcelo Castro e o
Senador Pimentel, que tem articulado, junto com o
Líder do Governo no Senado, Eduardo Braga, a aprovação dessa medida, logo que ela seja decidida pelo
Congresso Nacional nas duas Casas: Câmara, que já
o fez, e Senado, que está fazendo agora.
Então, a nossa expectativa é de que ampliemos
as conquistas do Programa Brasil Maior, com o acolhimento dessas emendas que fizemos e incorporamos, através do relatório de V. Exª, Senador Francisco
Dornelles.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerramos a discussão.
Passamos à votação.
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Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem
preferência regimental, nos termos do texto aprovado
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O
PMDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O
PRB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PRB encaminha o voto “sim”.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. ZEZE PERRELA (Bloco/PDT – MT) – O
PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – O Bloco União e
Força encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Oposição encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Oposição encaminha o voto “sim”. O
PSB encaminha o voto “sim”.
Senador José Agripino?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Democratas vota “sim”.
O Partido Progressista vota “sim”.
O PCdoB também vota “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – O
Partido Progressista votando “sim”, o PCdoB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei de conversão, na forma do texto
encaminhado pela Câmara dos Deputados, considera-se aprovado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, já aprovado mas o PSOL encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSOL também encaminha o voto “sim”.
Ficam prejudicadas a medida Provisória e as
emendas a ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.

FEVEREIRO06291
2013

Quinta-feira 28

Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO No 1, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória no 582, de 2012)
Altera a Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, quanto à contribuição previdenciária
de empresas dos setores industriais e de
serviços; permite depreciação de bens de
capital para apuração do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo
ao Desenvolvimento da Infraestrutura da
Indústria de Fertilizantes; altera a Lei no
12.598, de 22 de março de 2012, quanto à
abrangência do Regime Especial Tributário
para a Indústria de Defesa; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na comercialização da laranja; reduz
o Imposto de Renda devido pelo prestador
autônomo de transporte de carga; altera as
Leis nos 12.715, de 17 de setembro de 2012,
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 10.925,
de 23 de julho de 2004, e 9.718, de 27 de novembro de 1998; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7o ............................................................
........................................................................
V – as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros por fretamento e turismo mu
nicipal, intermunicipal em região metropolitana,
intermunicipal, interestadual e internacional,
enquadradas na classe 4.929-9 da CNAE 2.0;
VI – as empresas de transporte ferroviário de
passageiros;
VII – as empresas de transporte metroferro
viário de passageiros;
VIII – as empresas que prestam os serviços
classificados na Nomenclatura Brasileira de
Serviços – NBS, instituída pelo Decreto no
7.708, de 2 de abril de 2012, nos códigos
1.1201.25.00, 1.2001.39.12, 1.1403.29.10,
1.2001.33.00, 1.2001.54.00, 1.2003.70.00 e
1.2003.60.00;
IX – as empresas de prestação de serviços de
infraestrutura aeroportuária;
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X – as empresas de prestação de serviços
hospitalares; e
X – as empresas de engenharia e arquitetu
ra enquadradas no grupo 711 da CNAE 2.0.
........................................................................
§ 7o Excetuam-se da metodologia adotada
para a contribuição sobre a receita bruta, em
substituição às contribuições previstas nos
incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, as sociedades cooperativas
que desenvolvam as atividades dos incisos
IV, V, VIII, IX e X do capuz deste artigo.” (NR)
“Art. 8o ............................................................
........................................................................
§ 3o ................................................................
........................................................................
XIII _ que recolham ou recuperem resíduos
sólidos para reciclagem ou reutilização, nos
termos das Leis nos 12.305, de 2 de agosto de
2010, e 12.375, de 30 de dezembro de 2010,
para venda como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de produtos
(indústria da reciclagem);
XIV _ de transporte aéreo de passageiros e
de carga não regular (táxi-aéreo), nos termos
da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986;
XV _ jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de que trata a Lei no 10.610,
de 20 de dezembro de 2002; e
XVI _ de transporte rodoviário de cargas enquadradas nas subclasses 4930-2/01, 4930-2/02,
4930-2/03 e 4930-2/04 da CNAE 2.0.
........................................................................
§ 6o Consideram-se empresas jornalísticas,
para os fins do inciso XV do 3o, aquelas que
têm a seu cargo a edição de jornais, revistas,
boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário por qualquer plataforma, inclusive em
portais de conteúdo da internet.
§ 7o O disposto no inciso XVI do 3o deste artigo
não se aplica às empresas de transporte rodo
viário de veículos Okm (zero quilômetro), que
continuarão sob o regime de tributação anterior.
§ 8o Excetuam-se da metodologia adotada
para a contribuição sobre a receita bruta, em
substituição às contribuições previstas nos
incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, as sociedades cooperativas
que desenvolvam as atividades dos incisos
XV e XVI do 3o deste artigo ou que fabriquem
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os produtos classificados nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.06, 03.07 e 1211.90.90, cons
tantes do Anexo I desta Lei.” (NR)
“Art. 9o ............................................................
§1o .................................................................
.......................................................................
II – ao disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor da
contribuição dos incisos I e III do caput do refe
rido artigo ao percentual resultante da razão
entre a receita bruta de atividades não relacionadas aos serviços de que tratam o caput
do art. 7o e o 3o do art. 8o ou à fabricação dos
produtos de que trata o caput do art. 8o e a
receita bruta total.
........................................................................
§ 9o O disposto nos arts. 7o e 8o poderá não ser
aproveitado por empresa que entender que a
nova regulamentação irá gerar um ônus, em
comparação com a legislação anterior, bastando para isso, no início de cada exercício,
efetuar o primeiro recolhimento da contribuição patronal, integralmente de acordo com as
condições previstas nos incisos I e II do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
condição que deverá prevalecer até o final do
exercício.”(NR)
Art. 2o O Anexo I referido no caput do art. 8o da Lei
n 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar:
o

I – acrescido dos produtos classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados _ TIPI, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
constantes do Anexo I desta Lei;
II – subtraído dos produtos classificados nos códigos 3923.30.00 e 8544.49.00 da Tipi; e
III – acrescido dos produtos classificados nos
códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados –TIPI, aprovada pelo
Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
constantes do Anexo II desta Lei.
Art. 3º Aplica-se o disposto no § 21 do art. 8º da
Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, aos produtos
referidos:
I – no inciso I do caput do art. 2º; e
II – no inciso III do caput do art. 2º.
Art. 4º Para efeito de apuração do imposto sobre
a renda, as pessoas jurídicas tributadas com base no
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lucro real terão direito à depreciação acelerada, calculada pela aplicação adicional da taxa de depreciação
usualmente admitida, sem prejuízo da depreciação
contábil das máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos.
§ 1º O disposto no caput aplica-se aos bens novos,
relacionados em regulamento, adquiridos ou objeto de
contrato de encomenda entre 16 de setembro e 31 de
dezembro de 2012, e destinados ao ativo imobilizado
do adquirente.
§ 2º A depreciação acelerada de que trata o caput:
I – constituirá exclusão do lucro líquido para fins
de determinação do lucro real e será controlada
no livro fiscal de apuração do lucro real;
II – será calculada antes da aplicação dos
coeficientes de depreciação acelerada a que se
refere o art. 69 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958; e
III – será apurada a partir de 1º de janeiro de 2013.
§ 3º O total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada incentivada, não poderá
ultrapassar o custo de aquisição do bem.
§ 4º A partir do período de apuração em que for
atingido o limite de que trata o § 3º, o valor da depreciação, registrado na contabilidade, deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação
do lucro real.
Art. 5º Fica instituído o Regime Especial de
Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes – REIF, nos termos e condições
estabelecidos nos arts. 5º a 11 desta Lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a forma de habilitação e de coabilitação ao regime
de que trata o caput.
Art. 6º São beneficiárias do Reif a pessoa jurídica
que tenha projeto aprovado para implantação ou ampliação de infraestrutura para produção de fertilizantes
e de seus insumos, para incorporação ao seu ativo
imobilizado, e a pessoa jurídica coabilitada.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se ainda aos
projetos de investimento que, a partir da transformação química dos insumos de que trata o caput, não
produzam exclusivamente fertilizantes, na forma do
regulamento.
§ 2º Competem ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a definição dos projetos que se enquadram
nas disposições do caput e do § 1º e a aprovação de
projeto apresentado pela pessoa jurídica interessada,
conforme regulamento.
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§ 3° Não poderão aderir ao Reif as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e as pessoas
jurídicas de que tratam o inciso II do caput do art. 8°
da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 10 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Art. 7° A fruição dos benefícios do Reif fica condi
cionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em
relação aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
ao cumprimento dos seguintes requisitos, nos termos
do regulamento:
I – investimento mínimo em pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica; e
II – percentual mínimo de conteúdo local em relação ao valor global do projeto.
Art. 8° No caso de venda no mercado interno ou
de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos
e equipamentos, novos, e de materiais de construção
para utilização ou incorporação no projeto de que trata
o caput do art. 6°, fica suspenso o pagamento:
I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, quando a
aquisição for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Reif;
II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação, quando a importação for
efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Reif;
III – do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, quando a aquisição no
mercado interno for efetuada por estabelecimento
industrial de pessoa jurídica beneficiária do Reif; e
IV – do IPI vinculado à importação, quando a
importação for efetuada por estabelecimento de
pessoa jurídica beneficiária do Reif.
§ 1° Nas notas fiscais relativas:
I – às vendas de que trata o inciso I do caput deverá constar a expressão “Venda efetuada com
suspensão do pagamento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação
do dispositivo legal correspondente; e
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II – às saídas de que trata o inciso III do caput de
verá constar a expressão “Saída com suspensão
do IPI”, com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto
nas referidas notas.
§ 2° A suspensão do pagamento de tributos de
que tratam os incisos I e II do caput converte-se em
alíquota 0 (zero) depois da utilização ou incorporação
do bem ou material de construção na execução do
projeto de que trata o caput do art. 6°.
§ 3° A suspensão do pagamento de tributos de
que tratam os incisos III e IV do caput converte-se em
isenção depois da utilização ou incorporação do bem
ou material de construção na execução do projeto de
que trata o caput do art. 6°.
§ 4º A pessoa jurídica que não utilizar ou incorporar o bem ou material de construção no projeto de
que trata o caput do art. 6º fica obrigada a recolher as
contribuições e o imposto não pagos em decorrência
da suspensão de que trata este artigo, acrescidos de
juros e multa, de mora ou de ofício, na forma da legislação específica, contados a partir da data da aquisição ou do registro da Declaração de Importação – DI,
na condição:
I – de contribuinte, em relação à Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação e
ao IPI vinculado à importação; ou
II – de responsável, em relação à Contribuição
para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI.
§ 5º Para efeitos do disposto neste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente
de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
Art. 9º No caso de venda ou importação de serviços destinados ao projeto referido no caput do art.
6º, fica suspenso o pagamento da:
I – Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita da pessoa jurídica estabelecida no País decorrente da prestação de
serviços a pessoa jurídica beneficiária do Reif; e
II – Contribuição para o PIS/Pasep-Importação
e da Cofins-Importação incidentes na importação de serviços diretamente por pessoa jurídica
beneficiária do Reif.
§ 1º Nas vendas ou importações de serviços de
que trata o caput, aplica-se, no que couber, o disposto
no § 4º do art. 8º.
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§ 2º A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota zero depois da utilização dos serviços de que trata o caput deste artigo na execução do
projeto de que trata o caput do art. 6º.
Art. 10. Fica suspenso, também, o pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a receita decorrente da locação de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos a pessoa jurídica beneficiária do Reif, para utilização na execução
do projeto de que trata o caput do art. 6º.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este
artigo converte-se em alíquota zero depois da utilização dos bens locados na execução do projeto de que
trata o caput do art. 6º.
Art. 11. Os benefícios de que tratam os arts.
8º a 10 podem ser usufruídos em até 5 (cinco) anos
contados da data de publicação da Medida Provisória
nº 582, de 20 de setembro de 2012, nas aquisições,
importações e locações realizadas depois da habilitação ou coabilitação das pessoas jurídicas benefi
ciadas pelo Reif.
§ 1º Na hipótese de transferência de titularidade de projeto aprovado no Reif durante o período de
fruição do benefício, a habilitação do novo titular do
projeto fica condicionada a:
I – manutenção das características originais do
projeto;
II – observância do limite de prazo estipulado
no caput; e
III – cancelamento da habilitação do titular anterior do projeto.
§ 2° Na hipótese de transferência de titularidade
de que trata o 1°, são responsáveis solidários pelos
tributos suspensos os titulares anteriores e o titular
atual do projeto.
Art. 12. A Lei n° 12.598, de 22 de março de 2012,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9°– A. Ficam reduzidas a zero as alíquotas:
I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da
venda dos bens referidos no inciso I do caput
do art. 8° efetuada por pessoa jurídica beneficiária do Retid à União, para uso privativo das
Forças Armadas, exceto para uso pessoal e
administrativo; e
II – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da
prestação dos serviços referidos no art. 10 por
pessoa jurídica beneficiária do Retid à União,
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para uso privativo das Forças Armadas, exceto
para uso pessoal e administrativo.”
“Art. 9°-B. Ficam isentos do IPI os bens re
feridos no inciso I do caput do art. 8° saídos do
estabelecimento industrial ou equiparado de
pessoa jurídica beneficiária do Retid, quando
adquiridos pela União, para uso privativo das
Forças Armadas, exceto para uso pessoal e
administrativo.”
“Art. 11 Os benefícios de que tratam os arts.
9°, 9°-A, 9°-B e 10 poderão ser usufruídos em
até 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei, nas aquisições e importações
realizadas depois da habilitação das pessoas
jurídicas beneficiadas pelo Retid.” (NR)
Art. 13. A Lei n° 12.715, de 17 de setembro de
2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4° ...........................................................
.......................................................................
§ 6° ................................................................
I – ...................................................................
........................................................................
d) ficam limitadas a 4% (quatro por cento) do
imposto sobre a renda devido, com relação
ao programa de que trata o art. 1° e a 4%
(quatro por cento) do imposto sobre a renda
devido com relação ao programa de que trata
o art. 3°; e
II – ..................................................................
........................................................................
c) ficam limitadas a 4% (quatro por cento) do
imposto sobre a renda devido em cada período
de apuração trimestral ou anual com relação ao
programa de que trata o art. 1° e a 4% (quatro
por cento) do imposto sobre a renda devido
em cada período de apuração trimestral ou
anual com relação ao programa de que trata
o art. 3°, observado em ambas as hipóteses
o disposto no § 4° do art. 3° da Lei n° 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
...............................................................…” (NR)
Art. 14. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as
receitas decorrentes da venda dos produtos classificados no código 0805.10.00 da Tipi, quando utilizados na
industrialização dos produtos classificados no código
2009.1 da Tipi, e estes forem destinados à exportação.
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Parágrafo único. É vedada às pessoas jurídicas
que realizem as operações de que trata o caput a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas
efetuadas com suspensão.
Art. 15. A pessoa jurídica sujeita ao regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido calculado sobre o valor de aquisição
dos produtos classificados no código 0805.10.00 da Tipi
utilizados na industrialização dos produtos classificados no código 2009.1 da Tipi destinados à exportação.
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata
o caput aplica-se somente aos produtos adquiridos
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se
refere o caput será determinado mediante aplicação,
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados
no código 0805.10.00 da Tipi, de percentual correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em
determinado mês poderá ser aproveitado nos meses
subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada
trimestre-calendário não conseguir utilizar o crédito
presumido de que trata este artigo na forma prevista
no caput poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda, observada a legislação específica
aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, obser
vada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 5o Para fins do disposto neste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a:
I – empresa comercial exportadora;
II – operações que consistam em mera revenda
dos bens a serem exportados; e
III – bens que tenham sido importados.
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Art. 16. O saldo de créditos presumidos apurados
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, relativo aos bens classificados no código
0805.10.00 da Tipi existentes na data de publicação
da Medida Provisória no 582, de 20 de setembro de
2012, poderá:
I – ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda, observada a legislação
específica aplicável à matéria; e
II – ser ressarcido em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos somente poderá ser
efetuado:
I – relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2008 a 2010, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao de publicação da
Medida Provisória n° 582, de 20 de setembro
de 2012; e
II – relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011 e no período compreendido
entre janeiro de 2012 e o mês de publicação da
Medida Provisória n° 582, de 20 de setembro de
2012, a partir de 1° de janeiro de 2013.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se somente
aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados
à receita de exportação, observado o disposto nos §§
8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
Art. 17. O disposto nos arts. 14 e 15 será aplicado
somente depois de estabelecidos termos e formas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda, respeitado, no mínimo, o prazo de que
trata o inciso I do caput do art. 21.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 8° e 9° da Lei
n° 10.925, de 23 de julho de 2004, deixará de ser aplicado aos produtos classificados no código. 0805.10.00
da Tipi a partir da data de produção de efeitos definida
no caput, desde que utilizados na industrialização dos
produtos classificados no código 2009.1 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, e destinados à
exportação.
Art. 18 A Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte alteração:
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“Art. 9º ............................................................
I – 10% (dez por cento) do rendimento bruto,
decorrente do transporte de carga;
......................................................................” (NR)
Art. 19 A Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1° ...........................................................
........................................................................
§ 3° No caso do inciso XVIII do caput, a redução a zero das alíquotas aplica-se até 31 de
dezembro de 2013.” (NR)
Art. 20 A Lei n° 9.718, de 27 de novembro de
1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 13 A pessoa jurídica cuja receita bruta
total, no ano-calendário anterior, tenha sido
igual ou inferior a R$72.000.000,00 (setenta
e dois milhões de reais), ou a R$6.000.000,00
(seis milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário
anterior, quando inferior a 12 (doze) meses,
poderá optar pelo regime de tributação com
base no lucro presumido.
......................................................................” (NR)
“Art. 14. ..........................................................
I – cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$72.000.000,00
(setenta e dois milhões de reais), ou proporcional ao número de meses do período, quando
inferior a 12 (doze) meses;
......................................................................” (NR)
Art. 21 Esta Lei entra em vigor:
I – a partir de 1° de janeiro de 2013, em relação
aos arts. 1° a 3°, 14, 15, 17, 18 e 20 desta Lei,
observado o disposto no parágrafo único deste
artigo; e
II – na data de sua publicação para os demais
dispositivos.
Parágrafo único. Entram em vigor a partir do 1°
dia do 4° (quarto) mês subsequente ao da publicação
desta Lei:
I – as alterações realizadas pelo art. 1° desta
Lei aos arts. 7° e 8° da Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011; e
II – o inciso III do art. 2° e o inciso II do art. 3°,
ambos desta Lei.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós teríamos outra medida provisória
para votar hoje, mas os Srs. Líderes partidários fazem
um apelo para que a apreciação dessa medida provisória seja transferida para a próxima sessão deliberativa da terça-feira.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de me congratular com a posição da Câmara, em meu nome e em nome dos Senadores que já
haviam tomado antecipadamente essa decisão, que
haviam renunciado a receber o décimo quarto e o
décimo quinto salários. Eu acho que isso melhora a
imagem do Congresso para a sociedade. São privilégios que estamos eliminando. Há muitos outros, mas
vamos continuar nessa luta.
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Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
porque, desde o ano passado apresentei um requerimento abrindo mão do décimo quarto e do décimo
quinto salários, por considerar, na minha opinião, não
justos, já que a maioria dos trabalhadores brasileiros
não tem esse benefício.
Eu acho que nós, parlamentares, temos que ter
um comportamento que não seja de privilégio. Na minha
opinião, era uma questão de privilégio do Parlamento
brasileiro. Então, abri mão.
No final do ano passado, encaminhei uma correspondência à Mesa da Casa solicitando que não
depositasse na minha conta o décimo quarto e o décimo quinto salários.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma
forma, quero cumprimentar a Câmara, embora tarde.
Tenho que destacar que, inicialmente, a iniciativa
de extinguir foi do Senado, aprovada pela Comissão
de Assuntos Econômicos e depois ratificada pelo Plenário da Casa. Lamentavelmente, a Câmara postergou
a aprovação.
Registro que tal qual o Senador Capiberibe e a
Senadora Ana Rita, junto com outros Senadores, renunciei a receber o décimo quarto e o décimo quinto,
pela completa incoerência que existia, nós termos
aprovado sua extinção e a manutenção deles.
Felizmente, esse privilégio inadequado, descabido, hoje, tem fim com a votação por parte da Câmara.
Mas também quero registrar, Sr. Presidente, lamentavelmente, o tempo que demorou para a Câmara apreciar.
O Senado encaminhou para a Câmara o fim desses
institutos, salvo melhor juízo, em junho do ano passado. Decorreram sete meses e a Câmara não apreciou
essa matéria, levando, inclusive, a constrangimento a
manutenção do instituto no ano passado.
Felizmente, hoje, embora tarde, a Câmara tomou
uma sensata decisão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a intervenção de V. Exª.
Senador Inácio e, em seguida, o Senador Jayme Campos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Rapidamente eu quero, primeiro, dizer que quando Aldo era Presidente da Câmara, ele fez a primeira tentativa de dar uma solução
a questões que vinham desde a mudança da Capital,
do Rio de Janeiro, para Brasília. Porque a razão da
existência dessas vantagens estava ligada, também,
à transferência da Capital etc. Aldo fez uma tentativa,
não foi possível durante a sua gestão.
O Senado tomou a iniciativa, aprovou com o voto
da nossa Bancada, do PCdoB e de todos os partidos
que aprovaram dar fim a esta medida, já que o Congresso Nacional encontrara outros meios de suprir,
digamos assim, as necessidades das bancadas no
Congresso Nacional.
Acho que foi uma solução correta do Senado,
agora também aprovada pela Câmara. Então, agora
é uma decisão do Congresso Nacional, que teve, digamos assim, a participação inclusive de V. Exª como
Líder do PMDB à época e, agora, evidentemente, como
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Presidente da Casa, acolhendo a decisão que a Câmara acaba de adotar de liquidar com algo que foi considerado como vantagem abusiva dos Parlamentares.
Acho que isso agora fica liquidado; esse assunto
já é uma página virada do Congresso Nacional.
Por isso, parabéns também ao Senado e também
à Câmara pela sua decisão.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de pedir a V. Exª que incluísse na pauta da
semana que vem o PLS nº 576, que aprova a Política
Nacional de Defesa Estratégica, que é o Livro Branco.
É fundamental nós aprovarmos esse PLS, se possível,
na semana que vem, que V. Exª incluísse na pauta e
sobretudo na ordem do dia.
Fico muito grato.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa tomará as providências cabíveis para incluir na pauta a matéria referida por V. Exª,
Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Mensagem Nº 71, de 2012.
Eu faço um apelo aos outros Senadores que
estão em outras dependências da Casa que venham,
por favor, ao plenário. Nós vamos ter ainda algumas
votações nominais.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 71, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 71, de 2012 (nº 369/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. RICARDO NEIVA
TAVARES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Italiana, e, cumulativamente, junto à República de San Marino
e à República de Malta.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Jarbas Vasconcelos. (Parecer nº 78,
de 2013 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discutir o parecer, declaro encerrada a discussão do parecer.
Passamos à votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, com a palavra
V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – V. Exª já fez referência, mas
vale sublinhar novamente, a decisão que a Câmara
tomou aprovando o projeto que extingue o 14º e o 15º
salários. Muitos Senadores já haviam comunicado à
direção geral da Casa abrindo mão desses pagamentos, porque o Senado já havia, no ano passado, votado
o fim do 14º e do 15º salários.
Eu penso que, neste início de ano legislativo,
com essas medidas de contenção e de economia que
estão sendo levadas a efeito pelo Senado Federal por
iniciativa de V. Exª, essa decisão agora da Câmara vem
complementar esse cenário que é a contribuição e uma
satisfação que a Casa dá à sociedade.
Então, eu queria fazer esse registro de forma
a evidenciar exatamente a importância e a relevância que o Parlamento tem neste momento, que está
comprometido também com a forma absolutamente
responsável de conduzir os trabalhos com relação a
esses pagamentos que já houve manifestação da própria Receita Federal.
Então, eu queria fazer este registro porque V.
Exª já o fez.
Eu queria, então, renovar a importância e a relevância da matéria aprovada pela Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
mesma linha de todos os Senadores que aqui já se
manifestaram sobre a votação da Câmara dos Deputados, pelo término dessa verba de representação que
existia até este momento para o início e o término do
exercício aos Srs. Parlamentares, eu gostaria de fazer
um registro e não esquecer de citar que isso nasceu
aqui no Senado Federal, e de iniciativa da Senadora
Gleisi Hoffmann, hoje Ministra Chefe da Casa Civil. Foi
ela quem teve a postura, a coragem de propor isso ao
Congresso Nacional, e nós aqui no Senado rapidamente
fizemos a nossa parte, votando e encaminhando à Câmara. A Câmara, já no início do ano legislativo, mostra
que veio para fazer a grande revolução no processo
legislativo. Estamos acompanhando atentamente, Sr.
Presidente, também a votação do Supremo Tribunal
Federal – a última notícia que tínhamos era de cinco a
um –, para que nós possamos votar de vez a questão
do Orçamento e também os vetos anteriores, independente da ordem cronológica. Essa é uma posição
coerente do Supremo Tribunal Federal, que resgata a
autonomia do nosso Congresso Nacional, do Poder
Legislativo, como sendo o último que dá a palavra no
que diz respeito ao processo legislativo. Obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. Consulto o Plenário se podemos encerrar a votação e proclamar o
resultado. (Pausa.)
Não havendo objeção, portanto, vamos fazer
isso. Eu queria, mais uma vez, fazer um apelo aos
Srs. Senadores que estão em outras dependências da
Casa, que venham ao plenário. Nós vamos ter mais
algumas votações nominais e é, portanto, importante
a presença de todos.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores; NÃO, 2.
Houve uma abstenção.
Total: 60 votos.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Ricardo Neiva Tavares.
Será feita a comunicação à Senhora Presidenta
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 101, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 101, de 2012 (nº 500/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. GEORGES LAMAZIÈRE,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Chile.
Sobre a mesa parecer, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Cyro Miranda. (Parecer nº 79, de
2013 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, encerramos a discussão.
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As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, enquanto aguardamos a votação, quero
fazer uma indagação a V. Exª. Teremos outras votações nominais?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Teremos mais seis votações nominais.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Acho que é importante chegarmos ao
final dessa pauta, porque há bastante tempo não deliberamos sobre a indicação de embaixadores.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Solicito às Srªs e aos Srs. Senadores, que se
encontram em seus gabinetes, que venham ao plenário
para exercer o voto na Mensagem nº 101, de 2012. Na
votação anterior tivemos 60 Srs. Senadores, estamos
com 52 agora.
Consulto se posso encerrar a votação. (Pausa.)
Havendo concordância, vou encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB –
PA) – Aprovado com 50 votos SIM; 2 NÃO e 1 abstenção.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República, aprovada que foi a indicação do
Sr. Georges Lamazière para Embaixador na República do Chile.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 67, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 67, de 2012 (nº 365/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. GUSTAVO MARTINS
NOGUEIRA, Conselheiro da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Maláui.
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Sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad
hoc: Senador Randolfe Rodrigues. (Parecer nº
80, de 2013 –CRE.)
Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discutir o parecer, encerro a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Consulto as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores se já posso encerrar a votação (Pausa.)
Havendo concordância, encerro a votação e proclamo o resultado do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Votaram SIM 50 Srs. Senadores; NÃO, 3.
Não houve abstenções.
Foi aprovada a indicação do Sr. Gustavo Martins
Nogueira para Embaixador junto à República do Maláui.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República sobre a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 68, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 68, de 2012 (nº 366/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação da Srª WANJA CAMPOS
DA NÓBREGA, Ministra de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixadora do Brasil junto à República Popular de Bangladesh.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora
ad hoc: Senadora Ana Amélia. (Parecer nº 81,
de 2013 –CRE)
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Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo nenhum inscrito para discutir o parecer, encerrada a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Comunico às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que teremos mais quatro votações nominais.
(Procede– se à votação.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Pela ordem, Senador.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para justificar
que, nas votações nominais anteriores, eu estava aqui
atendendo ao lado e votei de acordo com a orientação
do meu partido, embora se tratasse de votação secreta.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Será feito o registro de V. Exª, Senador.
Consulto as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores
se posso encerrar a votação. (Pausa.)
Havendo concordância de todos, encerrada a
votação.
Proclamo o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Não houve abstenções.
Total: 57 votos.
Aprovada a indicação da Srª Wanja Campos da
Nóbrega para Embaixadora do Brasil junto à República
Popular de Bangladesh.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República sobre a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 72, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 72, de 2012 (nº 370/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. PAULO UCHÔA
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RIBEIRO FILHO, Conselheiro da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República Democrática do Congo.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Luiz
Henrique. (Parecer nº 82, de 2013 –CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Consulto as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores se posso encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Proclamo o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Aprovada a indicação do Sr. Paulo Uchôa Ribeiro Filho para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Democrática do Congo.
Votaram SIM 51 Srs. Senadores; NÃO, 4.
Houve uma abstenção.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República sobre a aprovação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Pela ordem, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para solicitar
a V. Exª que registre também meu voto favorável. Fico
muito feliz de fazê-lo pela primeira vez sob a presidência
lúcida e competente de V. Exª, Senador Flexa Ribeiro.
Meu voto foi “sim” na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Ata registrará o voto de V. Exª. Apesar de ser
votação secreta, ficará registrado o voto favorável de
V. Exª, Senador Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 108, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 108, de 2012 (nº 530/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
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Federal a indicação da Srª MARCELA MARIA
NICODEMOS, Ministra de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixadora do Brasil junto à República do
Quênia e, cumulativamente, junto à República
de Ruanda, à República de Uganda e à República do Burundi.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator
ad hoc: Senador Sérgio Souza. (Parecer nº
83, de 2013 –CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Registro a presença do Ministro Garibaldi Alves, Ministro da Previdência, nosso Senador pelo Rio
Grande do Norte.
Seja bem-vindo, Ministro.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Consulto as Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores se posso encerrar a votação.
Havendo concordância, encerro a votação e proclamo o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Aprovada a indicação da Srª Marcela Maria
Nicodemos para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil junto à República do Quênia e, cumulativamente,
junto à República de Ruanda, à República de Uganda
e à República de Burundi.
Votaram SIM 51 Srs. Senadores; NÃO, 4.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República sobre a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Penúltima votação nominal.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 112, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 112, de 2012 (nº 535/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. SANTIAGO IRAZABAL MOURÃO, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Ministério das
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Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do Irã.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator
ad hoc: Senador Anibal Diniz. (Parecer nº 84,
de 2013 –CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, encerro a discussão.
As Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Consulto as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores se posso encerrar a votação.
Havendo a concordância de todos, encerrada a
votação.
Vamos proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Aprovada a indicação do Sr. Santiago Irazabal Mourão, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Islâmica do Irã.
Votaram SIM 46 Srs. Senadores; NÃO, 4.
Houve uma abstenção.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República sobre a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Última votação nominal.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 113, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 113, de 2012 (nº 536/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Antonio Luis Espinola Salgado, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Turquia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Sérgio Souza. (Parecer nº 85, de
2013 – CRE.)
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Discussão do parecer. (Pausa.)
Quer discutir, Senador Eunício? (Pausa.) V. Exª
não quer discutir.
Não havendo quem queira discutir o parecer, encerro a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente, quero registrar, na votação anterior, meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senador Alfredo, a Ata registrará o voto de V.
Exª. Apesar de ser votação secreta, terá o registro “sim”
pela indicação na votação anterior.
Senador Sérgio Petecão, pela ordem.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria que a Mesa me informasse quantas votações
teremos após esta votação nominal. Esta é a última?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Nenhuma votação nominal. Vamos aprovar um
requerimento e ler uma...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Esta é
a última votação nominal?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Esta é a última nominal.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Está
bom, Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Consulto as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores se posso encerrar a votação.
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Senador Suplicy, fique calmo. Pode votar.
Senador Lindbergh.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Encerro a votação e proclamo o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB –
PA) – Aprovada a indicação do Sr. Antonio Luis Espinola
Salgado, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Turquia, por 50 votos SIM; 4 votos NÃO. Nenhuma abstenção.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República, pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor de Operações Oficiais
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos
e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais, para o fim que
especifica (proveniente da Medida Provisória
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Passa-se à votação do requerimento de urgência, lido no plenário, no Expediente, para o Projeto de
Resolução do Senado nº 10, de 2013.
O projeto já foi lido anteriormente, mas vou fazer
novamente a leitura.
REQUERIMENTO Nº 103, DE 2013
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução do Senado nº 10, de 2013, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal
para dispor sobre o comparecimento dos dirigentes das agências reguladoras ao Senado
Federal e dá outras providências.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Pela ordem, Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Presidente, é para registrar em ata o meu voto na
indicação anterior.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Ata registrará o voto de V. Exª, que, como já
disse, mesmo sendo votação secreta, será favorável à
indicação do Embaixador na última votação.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento
nº 54, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial,
a realizar-se no dia 8 de abril, em memória dos mortos no Holocausto e para marcar o transcurso de 70
anos da insurreição dos judeus no Gueto de Varsóvia.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) –
Nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 145 e seguintes do Regimento
Interno do Senado Federal, requeremos seja criada a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), composta
de 11 membros titulares e 6 suplentes, obedecido o
princípio da proporcionalidade partidária, destinada
a, no prazo de 120 dias, com limite de despesa fixado
em R$150 mil, apurar e analisar fatos de gravíssimas
violações do direito humano à saúde, causadas por
erros dos dirigentes, médicos e demais profissionais
de hospitais públicos e privados, resultando em lesões
físicas e causando vítimas fatais.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu peço a V. Exª que registre a minha
presença e a minha votação na deliberação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – A Ata registrará o voto de V. Exª, Senador Aloysio, favorável à indicação do último Embaixador.
O requerimento lido contém subscritores em
número suficiente para constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do art. 145, do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos
efeitos.
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Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente as designações, de acordo com as indicações que receber das
Lideranças.
Retornamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
pela Liderança do PCdoB.
V. Exª terá 20 minutos, Senador Inácio Arruda,
que podem ser resumidos.
Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero registrar, primeiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que imagino que
não poderia ser outra.
Jamais ninguém imaginou estabelecer nenhuma
cronologia para a discussão e deliberação do Supremo
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sobre a quantidade gigantesca de projetos que estão
nas mãos dos Srs. Ministros do STF. E assim compreendeu o Supremo em relação à solicitação do Congresso
Nacional, por intermédio do seu Presidente, à época, o
Presidente José Sarney, e, agora, o Presidente Renan
Calheiros, de que cabe ao Congresso Nacional estabelecer a ordem de votação dos vetos presidenciais.
Essa decisão, digamos assim, desobstrui absolutamente a pauta do Congresso Nacional, abrindo caminho para a votação dos vetos e também do Orçamento
da Nação, que é uma questão primordial, meu caro
Senador Aloysio Ferreira, a quem concedo um aparte.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Pois não. Senador Inácio Arruda, eu lamento não
compartilhar do mesmo otimismo que V. Exª, porque o
que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e na minha
opinião decidiu até acertadamente, é que o Congresso Nacional, ao deliberar sobre os vetos, não precisa
necessariamente obedecer à ordem cronológica em
que eles foram comunicados ao Congresso. Quer dizer,
há uma série de vetos, cujo prazo para deliberação já
foi vencido, e eles constituem um estoque e, dentro
desse estoque, o Presidente do Congresso pode organizar a sua pauta. Agora, a questão do Orçamento
se coloca num outro plano, que não foi decidido nem
pela liminar nem pelo Pleno do Supremo. A votação do
Orçamento tem um obstáculo, ela se defronta com um
obstáculo, que é o texto da Constituição, que diz, com
toda clareza, que, enquanto houver vetos pendentes de
deliberação, ficam sobrestadas todas as demais proposições. Ora, o Orçamento é uma proposição, é um
projeto de lei. O Ministro Adams pleiteou, no Supremo
Tribunal Federal, a chamada modulação dos efeitos da
decisão. Pleiteou, mais ou menos, o seguinte: daqui
para frente, se obedece à ordem cronológica e, daqui
para trás, não se obedece mais, pode ficar um estoque
parado aí. O Supremo não acolheu isso, deixando ao
Congresso toda a liberdade para deliberar. Agora, é
inescapável. Precisamos votar os vetos. E, digo mais a
V. Exª, se nós analisarmos, como V. Exª seguramente
já analisou, a relação das matérias vetadas, veremos
que a imensa maioria delas é absolutamente tranquila, são vetos benfeitos, bem formulados, que nós não
teríamos nenhuma dificuldade em manter. Então, eu
queria somente registrar isso. Acho que nós devemos
nos debruçar sobre a nossa tarefa e deliberar sobre
esses vetos. O Presidente Renan tem bom senso para
organizar uma pauta exequível e, em seguida, abordarmos o Orçamento. Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– O aparte de V. Exª me poupa e me tranquiliza mais
ainda, demonstrando o bom senso da Casa.
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Acho que o Supremo decidiu que a Casa, usando
o bom senso e atenta à Constituição, resolva qual é a
ordem de votação dos vetos, mas terá que se debruçar
sobre os vetos e deliberar sobre eles. E eu concordo
absolutamente com V. Exª: a maioria esmagadora dos
vetos é tranquila, e o Congresso vai mantê-los, porque
sabe que foram feitos de forma ajustada e atendem ao
interesse nacional. Agora, existem os vetos polêmicos
e é sobre esses que nós temos que decidir. É evidente.
Então, estou de acordo, de forma absoluta, com V. Exª
e agradeço o seu aparte.
Mas, Sr. Presidente, dito isso, eu gostaria, então,
de me voltar para um tema em que busco insistir, porque está ligado diretamente à questão do interesse
maior do nosso País: o debate em torno da questão
econômica do Brasil.
Nós temos assistido a um conjunto grande de artigos, uns defendendo que a política nossa para conter,
digamos assim, a inflação declinante – porque está na
descendente – é aumentar a taxa de juros. Isso é o que
considero negativo, achar que o único mecanismo seria
nós elevarmos os ganhos rentistas, via taxa de juros,
para conter a inflação. Por outro lado, de forma benfazeja, também tenho assistido a um número crescente
de artigos que tratam da questão do superávit primário.
Eu tenho perguntado, porque não sou economista, então tenho que me socorrer dos nossos colegas
economistas, dos que tratam da questão da jurisdição
econômica no nosso País e no mundo: onde se está
praticando, Senador Armando Monteiro, esse tal de
superávit primário? Onde se está mantendo isso? Eu
olho a Europa inteira, desde antes, não é agora na crise não, e eu não tenho escutado de nenhum dirigente
europeu, seja da União Europeia, seja dos países da
União Europeia, que vão adotar uma política tão austera que exija uma geração de superávit primário de
tal monta que inviabilize a já dramática situação da
economia europeia. A mesma coisa de você olhar os
países asiáticos, na América da Sul, na África. Nem
pensar nisso.
Então, nós continuamos adotando essa política
de um estoque de superávit primário que considero
elevado, absolutamente insustentável, e não tem como
respondermos, mesmo chamando o setor primário,
o setor produtivo, mesmo chamando o setor privado
nosso, que tem que ser a prioridade, e de fora, do exterior, para se associar no Brasil, para vir patrocinar
PPPs. Mas sempre que se estabelece a PPP entra
um Governo estadual, entra um Governo municipal,
entra um Governo Federal para ser um cimento que
atrai esse investidor.
Ora, mantida essa condição de geração de superávits primários, que considero gigantescos, não vamos
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atrair essa grande monta de investidores, mesmo fazendo as concessões que estão sendo feitas corretamente
nas áreas de portos, nas áreas aeroportuárias – e é
muito importante que sejam feitas para que a gente
possa ter uma soma maior de recursos que permitam
que a infraestrutura do Brasil cresça, de acordo com
a nossa necessidade, e além da nossa necessidade,
olhando o País em perspectiva.
Então, eu quero acentuar essa questão. Eu tenho
conversado com o Presidente Renan Calheiros e dito
que nós temos de transformar o Senado Federal num
centro de debates políticos que enfrente essa questão da economia no Brasil, esse debate econômico no
Brasil, para nós não sermos assediados permanentemente por gente muito inteligente que considera que o
único caminho, a única solução do Brasil, é fazer com
que as taxas de juros voltem a crescer para conter a
inflação, que hoje já se demonstra em certo declínio.
Eu espero que desça ainda mais, ou que pegue uma
ladeira e não consiga se recuperar, do ponto de vista
de crescer.
Eu considero um pouco esse caminho. Eu vejo
ali o nosso Nordeste com uma necessidade de investimentos gigantescos, e nós gerando superávit primário. Eu, sinceramente, não consigo entender, Senador
Armando Monteiro – a quem tenho o prazer de conceder um aparte, a V. Exª que lida diretamente com essa
questão, que sabe o que é este problema do nosso
País e que tem nos ajudado no debate, seja na Comissão de Assuntos Econômicos, seja na Comissão
de Constituição e Justiça e aqui neste plenário. Então,
é um prazer ter o aparte de V. Exª.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Meu
caro Senador Inácio Arruda, eu acompanho atentamente o seu pronunciamento e concordo inteiramente com
V. Exª, quando V. Exª lembra a importância de que o
Senado Federal possa, permanentemente, debater os
temas que estão aí colocados, sobretudo no que diz
respeito à situação econômica do País. E, nessa discussão, evidentemente, questões conjunturais e estruturais
se colocam dentro dessa visão da agenda. Eu quase
sempre concordo com V. Exª. Mas eu me permitiria dizer a V. Exª que há no Brasil, neste momento, algo que
nós precisamos olhar até com preocupação, que é a
questão das expectativas. As expectativas na economia são, às vezes, mais importantes do que os indicadores físicos, porque o que faz da ciência econômica
algo relativamente precário é haver um componente
que nenhum modelo econométrico é capaz de prever,
que é o comportamento dos agentes econômicos, que
decidem em função de expectativas e das percepções
que têm do cenário econômico que se coloca diante
deles. E, para essas expectativas, meu caro Senador
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Inácio, é importante que a autoridade monetária, no
caso o Banco Central, possa afirmar a sua autonomia
em momentos em que há expectativas, sobretudo na
área da inflação, em que nós temos tensões ou pressões inflacionárias. Se ficar para os agentes econômicos a impressão de que a taxa de juros, de que os
juros não cumprem esse papel, não atuam na política
monetária, porque terminam por se constituir num fim
em si mesmo da política econômica, e não num instrumento, isso pode ter, sobre as expectativas, um efeito
negativo. Então, sabe V. Exª que eu seria o último aqui
a defender o aumento da taxa de juros, mas, ao mesmo
tempo, considero que a estabilidade é uma conquista,
é um valor social. O que de pior poderia acontecer na
sociedade brasileira seria o descontrole inflacionário.
E, nesse sentido, todos os remédios, os mais amargos,
como, por exemplo, o recurso à taxa de juros, podem
eventualmente ser utilizados como instrumentos naturalmente conjunturais. Então, é importante emitir esse
sinal de que, se for necessário, a política monetária vai
atuar sobre essas pressões, e a taxa de juros é um
instrumento irrecusável. Por outro lado, o que V. Exª
traz sobre o superávit primário, eu quero lembrar que
uma das conquistas do Brasil foi ter produzido, ao longo desses últimos 16 anos, superávits primários que
permitiram, de alguma forma, que o Brasil reduzisse
a sua dívida. Hoje, a relação dívida/PIB melhorou, é
uma curva que melhorou. Agora, o nosso problema é
que, num contexto de crise, evidentemente, o Estado
pode gastar mais. É um dos estímulos à demanda, à
demanda agregada. É evidente que, em momentos de
crise, você não pode produzir superávits mais altos. É
pena que o Governo, que poderia ter explicado perfeitamente o déficit primário real do ano passado, tenha
se utilizado de mecanismos da chamada contabilidade
criativa, desnecessariamente, a meu ver. Era assumir,
naquela conjuntura, que o Brasil precisou ter nesse
ano um resultado que não era o resultado primário.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Claro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Agora, quando V. Exª diz que lá fora ninguém está fazendo esforço, está. É porque lá fora não se fala em
superávit primário, fala-se em déficit nominal, que é o
resultado do processo todo. Essa coisa do superávit
primário não chega a ser uma invenção brasileira, mas
é um eufemismo porque é o resultado antes da despesa
financeira. E, lá na Europa, estão fazendo pior: estão
reduzindo os déficits nominais à custa do sacrifício.
Aí, sim, à custa do desemprego, de ajustes dolorosos
que estão sendo promovidos. Veja o que acontece na
Grécia. Então, eu queria, ao mesmo tempo em que
valorizo muito a lembrança de V. Exª de que esta Casa

848

Fevereiro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tem que fazer discussões temáticas, tem que fazer uma
discussão dos problemas que hoje estão aí afligindo
a sociedade, não podemos deixar de discuti-los, mas
queria só me permitir discordar de V. Exª em relação
a essa questão da política monetária. Muito obrigado
pela sua atenção.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Não há discordância, V. Exª é que está imaginando
que há discordância.
O problema é que nós chegamos a taxas de juros que, praticadas no mundo de hoje, mesmo com
as reduções que nós fizemos, nós ainda temos das
maiores taxas de juros praticadas no mundo, que é a
taxa com que o dinheiro é remunerado pelo Governo.
E as reduções permitiram... As reduções da taxa
de juros, mesmo ainda sendo uma das mais altas do
mundo, permitiram a redução da relação dívida/PIB.
Foi a principal, foi essa daí. E ela tem sido, quer dizer,
essa redução... Estava em 12%, quase chegando a
13%, fomos reduzindo, reduzindo, e cabem até mais
reduções. Ao contrário, cabem até mais reduções.
E, durante o período de redução, não houve desequilíbrio tão grave. Concordo que deveríamos ter
assumido no ano passado: “Precisamos utilizar os recursos do superávit primário”. E podemos chegar até
a dizer: “Nós podemos zerar esse superávit primário, a
bem do investimento”, do investimento público que deve
ser feito. Nós podemos utilizar esse recurso, descontar isso do superávit primário, porque é investimento.
Nós estamos investindo, nós estamos fazendo o País
crescer, nós vamos fazer ferrovias, nós vamos ampliar
esse sistema de transporte de cargas que permite que
o milho fique estocado aqui no Centro-Oeste quando
estamos precisando dele no Nordeste, e vice-versa.
Às vezes, preciso mandar uma mercadoria para cá e
não tenho como fazer.
Então, eu acho que nós temos aqui um caminho
muito positivo para utilizar os recursos do superávit
primário, sem que ele cause nenhum prejuízo. Pelo
contrário, ele vai ajudar a economia.
Disse bem V. Exª. Já são 16 anos! Puxa vida, 16
anos não é mole, não é mole. Vamos contabilizar isso
aí. Acho que, quando o Presidente Lula fez aquele
primeiro teste de “vamos utilizar um pedaço desse superávit primário nos investimentos e vamos descontar
isso”, isso ajudou, mostrou que há um caminho favorável pelo Brasil que permite, digamos assim, o Brasil
se livrar do superávit primário.
Eu acho que o Brasil tem condições de fazer isso,
tem alavancagem, tem condições, tem potencial econômico para trilhar um outro caminho do desenvolvimento.
E nós precisamos...Os juros são um dilema nosso, um
grande dilema. Eles podem, sim, ser usados. O mundo
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inteiro usa. O problema é o tamanho que temos feito
no Brasil, a largura dos juros no Brasil. É coisa terrível. Isso não se pratica, isso não tem. Mesmo com as
taxas de juros mais altos a que já assisti, por exemplo,
os americanos praticarem, nunca chegaram a esse
absurdo que praticamos no Brasil. Nunca!
Eu acho que nós estamos tentando segurar essa
taxa, e veja que as investidas são grandes: “Olha, tem
que aumentar, tem que aumentar, tem que aumentar
os juros”, como se eles fossem o único instrumento.
Nós não podemos tê-los como único instrumento
de política monetária porque eles são sempre o mais
amargo para a economia. Sempre! Encarecer a nossa
produção a partir da elevação da taxa de juros sempre
é o remédio mais amargo, e nós não temos que sempre tomar o remédio mais amargo porque já provamos
demais dele. Eu acho que nós já passamos muitas décadas tomando desse remédio amargo...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
... e nós precisamos sair dessa amarra a que o Brasil
tem assistido, segurando o seu desenvolvimento.
Portanto, eu convido os nossos colegas que estão mais do que preparados, a nossa Comissão de
Assuntos Econômicos, acho que nosso colega Lindbergh Farias pode, a partir dali, e unido com o Plenário... Pode chamar. É o Presidente da Casa. A questão
da economia tem que ser discutida pelo Presidente
do Senado Federal. É colocar-se esse tema na mesa,
trazer para cá. Vamos trazer os economistas! O que
estão dizendo os economistas americanos sobre a
crise americana? O que estão dizendo os economistas europeus, os economistas aqui da nossa região,
da Venezuela, da Colômbia, da Argentina, do Chile?
São países que também têm buscado outro caminho,
diferente do que sempre foi imposto à nossa região,
para um bom e amplo debate...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Vou concluir, Senador Delcídio do Amaral. (Fora do
microfone.)
...para um bom e amplo debate nosso sobre
essas ideias. Trazer para cá a Confederação Nacional das Indústrias, aqui para o plenário, nosso Presidente. Trazer para cá as federações do comércio, da
agricultura, já presidida pela nossa colega; as federações estaduais da indústria; os economistas da academia, para discutirmos aqui, no plenário do Senado
Federal, o caminho que possa dar sustentabilidade à
nossa economia, porque é isto que nós desejamos:
o progresso do nosso Brasil. E manter essa taxa de
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geração de emprego, para não cairmos na armadilha
em que agora os europeus estão caindo novamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Delcídio do Amaral.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Pela ordem...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Se a Senadora Ana Amélia me permitir.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Por favor.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu agradeço à
Senadora Ana Amélia e agradeço a V. Exª, Presidente Delcídio do Amaral. É para fazer um comunicado a
esta Casa.
No próximo dia 28 de fevereiro, Sr. Presidente, o
mais importante instrumento de desenvolvimento da
Amazônia Ocidental completará 46 anos de existência.
Eu me refiro ao projeto Zona Franca da Manaus,
que tem um impacto na Amazônia e no Amazonas de
forma diferenciada. E na reunião do Conselho de Administração da Suframa, exatamente quando a Zona
Franca completa 46 anos, Sr. Presidente, algo começa a se desmistificar na indústria brasileira, porque a
Lenovo, indústria que sucedeu a IBM em notebooks,
em netbooks, portanto, em hardware portátil daquilo
que ficou convencionado como aparelhos de informática, bens de informática, melhor dito, apresenta um
projeto de tablet para ser fabricado na Zona Franca de
Manaus, na cidade de Manaus.
Até então nós produzíamos tablets, no Polo Industrial de Manaus, da Samsung, e assim mesmo
tablets com algumas limitações, porque a Samsung
tem dois polos industriais, uma indústria localizada
na cidade de Manaus, e outra indústria localizada no
interior de São Paulo.
Agora, a Lenovo, a sucedânea, portanto, da IBM,
apresenta um projeto de tablet para ser fabricado no
Polo Industrial de Manaus, o que significa para todos
os amazonenses a consolidação de um polo de bens
de informática que assegurará a sobrevivência do polo
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industrial com geração de empregos, com geração de
renda, o que é fundamental para as futuras gerações.
Ouvi ainda há pouco, atentamente, o debate entre
o Senador Inácio Arruda e o Senador Armando Monteiro, em que falávamos exatamente de empregos e
da garantia do número de empregos que o Brasil vem
conseguindo, mesmo com dificuldades, no cenário
mundial e na economia mundial. No Brasil continua
crescendo o número de empregos.
E, ao comemorarmos 46 anos de existência desse modelo bem sucedido, é óbvio que não poderíamos
deixar de destacar a importância dos bens de informática através dessa vitória tão importante.
E, para finalizar, Sr. Presidente, também é importante dizer que, se nós estamos conseguindo manter
a nossa floresta em pé; se nós estamos conseguindo
conservar a Floresta Amazônica, em boa parte, em
bom número, é em função do financiamento que a
economia pública é capaz de fazer a partir do Polo
Industrial de Manaus.
Se há uma grande razão estratégica para a Nação brasileira apoiar o Polo Industrial na cidade de
Manaus, com os incentivos fiscais que estão postos e
com os incentivos fiscais inclusive do projeto de resolução de que V. Exª é Relator na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado, é exatamente pelo impacto
positivo na conservação da biodiversidade da floresta
e do meio ambiente na Amazônia brasileira.
Portanto, agradeço a V. Exª pelo apoiamento que
está dando ao Polo Industrial nesta resolução tão vital para o futuro do Polo Industrial de Manaus e quero
aqui compartilhar, comemorar com todos, com o povo
amazonense e com o povo brasileiro o sucesso desse
importante modelo, o modelo Zona Franca de Manaus,
que completa, no próximo dia 28, seus 46 anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Muito obrigado, caro Líder, Senador
Eduardo Braga; quero parabenizar toda a população
de Manaus, do Amazonas, por esse modelo exitoso e
que, acima de tudo, precisa ser preservado à luz da
resolução que começa a tramitar agora na Comissão
de Assuntos Econômicos. Portanto, é uma resolução
fundamental para consolidar o modelo de sucesso
como é o modelo da Zona Franca de Manaus.
Parabenizar a Zona Franca de Manaus pelos
46 anos.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Presidente
Delcídio do Amaral.
Aproveito para saudar e dar as boas-vindas ao
Prefeito de Campo Grande, meu amigo e correligio-
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nário, Alcides Bernal, que teve o apoio de V. Exª numa
eleição no ano passado. Estamos felizes com a visita
dele aqui no plenário.
Mas quero fazer outro registro, não menos importante, Sr. Presidente, porque hoje à tarde a Câmara
dos Deputados, o Deputado Romário – Romário 11,
do Rio de Janeiro, do PSB –, promoveu o seminário
Dia Mundial das Doenças Raras.
Essa é uma iniciativa exemplar de um parlamentar
que sofre alguns preconceitos, mas que está comprometido com causas sociais, utilizando seu prestígio para
a promoção, o tratamento e a discussão desses temas.
A questão das doenças raras no Brasil agora
está tendo uma atenção do Ministério da Saúde. Hoje,
o Coordenador-Geral de Média e Alta Complexidade
do Ministério, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, representando o Ministro Alexandre Padilha, anunciou uma
consulta pública, que será realizada brevemente, para
notificar e informar os brasileiros das novas políticas
que serão adotadas pelo Governo numa área que era
inteiramente desassistida.
Graças à iniciativa do Deputado Romário é que,
desde o ano passado, começou-se a pensar e tratar
dessa questão de dois lados. Um, definir o mapa dessas doenças raras, as formas de tratamento precoce
para as crianças e, sobretudo, qualidade de vida para
os portadores dessas doenças raras. Elas são identificadas com uma incidência igual de uma em cada duas
mil pessoas. Já temos um mapa dessa radiografia.
Então, queria, dessa forma, usando palavras do
Rogério Lima Barbosa, Diretor da Associação Maria
Vitória, listar os principais problemas enfrentados pelos
portadores de doenças raras, que são: falta de definição por parte do Ministério da Saúde do que seja uma
doença rara e a falta de diagnóstico. Eles reivindicam
um tratamento multidisciplinar, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas e querem ter qualidade de vida,
já que, na maioria das vezes, a doença não tem cura.
Só as famílias que têm essas pessoas sabem da dor
que é esse tratamento.
O Chile já possui uma estrutura de atendimento
aos pacientes e de divulgação de informações sobre
as doenças raras. A Argentina também tem algo nessa
mesma direção, nessa mesma política.
Queria saudar o Ministério da Saúde de ter tomado essa iniciativa e já ter uma audiência pública para
examinar e mostrar o que está sendo feito e será feito
com a ajuda da sociedade.
E renovar os cumprimentos ao Romário pela iniciativa de fazer isso usando o prestígio dele para beneficiar uma causa social de alta relevância.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Parabenizo o Deputado Romário pela iniciativa
e o Ministério da Saúde, também, uma vez que nós já
temos experiências importantes no Chile, como V. Exª
acabou de citar, assim como na Argentina. As doenças
raras merecem absoluta atenção de todos nós, especialmente do Ministério da Saúde, do Ministro Padilha.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Gostaria
de aproveitar, porque o Senador Eduardo Suplicy estava lá e foi, digamos, o destaque do seminário, porque
ele dançou no seminário que debateu o...
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Eu sabia que o Senador Eduardo Suplicy
cantava.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agora
dança também.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Agora dança também.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O que
ele não faz por uma boa causa, Senador Delcídio?!
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Sem dúvida nenhuma, o paladino das
boas causas, Senador Eduardo Suplicy.
Quero cumprimentar o meu querido Prefeito de
Campo Grande, aqui presente, meu querido Alcides
Bernal, homem que tem um grande desafio no sentido de mudar Campo Grande, renovar as práticas
políticas, olhar com absoluta atenção o seu povo, dar
oportunidade a todos. Não tenho dúvida alguma, meu
caro Alcides, de que você terá muito sucesso, porque
você é uma pessoa abençoada, um homem de bem.
E não tenho dúvida alguma de que vai honrar a nossa
capital, Campo Grande, e o nosso Mato Grosso do Sul.
Portanto, seja muito bem-vindo. É uma alegria
muito grande tê-lo aqui em Brasília, sei que numa
agenda estafante, buscando recursos para a nossa
capital, Campo Grande. Para todos nós, Senadores e
Senadoras, é uma grande honra tê-lo aqui, pela figura política que V. Exª é e por tudo aquilo que vai fazer
pelo futuro da nossa gente, da querida gente da nossa
capital, Campo Grande.
Com a palavra o próximo orador inscrito, Senador
Eduardo Suplicy, sem cantoria e sem dança.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente, Senador Delcídio do Amaral,
quero agradecer suas palavras e as da Senadora Ana
Amélia, que comigo compartilhou a comemoração do
Dia Mundial das Doenças Raras, justamente o tema de
que irei falar agora, conforme havia me comprometido
diante do Deputado Romário.
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Felizmente, Senadora Ana Amélia, se no ano passado o auditório Nereu Ramos estava cheio quando foi
comemorado o Dia das Doenças Raras, hoje estava
superlotado. Hoje houve um aumento tão significativo
de interesse pela causa!
Quero também cumprimentar o Deputado Romário, nosso grande campeão de futebol, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que tem
dignificado o seu mandato pela circunstância de ter
uma filha com síndrome de Down. Ele abraçou essa
causa com um entusiasmo tal que é de tirar o chapéu.
Quero assinalar a presença de uma das pessoas
que estiveram lá e testemunharam esse fato, a Professora Nana Machado, que é uma cuidadora, professora
de pessoas com algumas limitações, como deficiência. Ela me relatava há pouco que toma conta de dois
nenês com doenças raras ou deficiência que têm dois
meses de idade. Ela deu duas aulas, uma para cada
nenê hoje, só pode chegar lá às quatro horas, mas,
mesmo assim, assistiu agora ao seu pronunciamento.
Quero também agradecer a atenção do Senador
Flexa Ribeiro. De fato terei um compromisso daqui a
instantes e agradeço muito a sua atenção no sentido
de eu poder falar antecipadamente, Senador Presidente Delcídio Amaral.
Quero lhe transmitir que o Prefeito de Campo
Grande, Alcides Bernal, fez uma previsão. Não sei se
posso relatar. Senador Flexa Ribeiro, V. Exª me autoriza? Ele disse que é praticamente certo, na visão dele,
que o Senador Delcídio do Amaral será governador
em 2014. É uma previsão dele, que sabe das coisas
de Mato Grosso do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – E com o apoio primordial do Prefeito de
Campo Grande, Alcides Bernal.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Bom, é o povo que quer dizer.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Se Deus quiser. E Deus quer, não é, meu
querido Prefeito Alcides?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Senador Delcídio do Amaral sabe que, se o Prefeito Alcides Bernal quiser fazer de Campo Grande um
exemplo da Renda Básica de Cidadania, poderá contar comigo, começando por Campo Grande e, a partir
de 2014, em todo o Mato Grosso do Sul. Exemplo da
renda básica, V. Exª sabe que pode contar comigo. O
Senador Flexa Ribeiro, também, lá no Pará.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Com certeza, o Prefeito Alcides Bernal o
convidará, Senador Suplicy, para que V. Exª apresente a Renda Básica da Cidadania, fundamental para a
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nossa cidade de Campo Grande, para o nosso Estado
e para o Brasil.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Que bom!
Mas eu justamente quero falar hoje do Dia Mundial das Doenças Raras, pois tenho me aproximado
muito da discussão de políticas públicas, de conscientização social necessária para a temática relativa às
pessoas com essas doenças, por influência direta do
Instituto Baresi, de São Paulo, coordenado pela Adriana de Abreu Magalhães Dias e por Marcelo Higa. Em
Brasília, tenho dialogado com frequência sobre essas
questões que envolvem as doenças raras, por exemplo, com Rogério Lima Barbosa, Presidente da Associação Maria Vitória.
Fruto da sensibilização recebida do Instituto Baresi, apresentei três matérias legislativas sobre as doenças raras. A primeira é o Projeto de Lei do Senado nº
159, de abril de 2011, que institui o último dia do mês
de fevereiro como Dia Nacional de Doenças Raras. A
proposição encontra-se na Comissão de Educação do
Senado, aguardando que o seu Presidente marque uma
audiência pública para a instrução do projeto.
A segunda proposta, que apresentei em novembro de 2011, é o Projeto de Lei nº 711, que institui a
Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa
com Doença Rara, matéria distribuída para análise da
Comissão de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, sendo terminativa nesta última. Não terá, portanto, que necessariamente passar
pelo Plenário do Senado para ser enviada à análise
da Câmara. O PLS nº 711 encontra-se com o Relator
designado pela CAS, Senador Paulo Bauer, desde 29
de março de 2012.
A terceira matéria é o Projeto de Lei do Senado
nº 231, de agosto de 2011, que cria o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas. O projeto foi distribuído para a instrução de três
comissões: Ciência e Tecnologia, Assuntos Sociais e
Assuntos Econômicos, sendo terminativa nesta última. No momento, a propositura, que já teve parecer
pela aprovação, na forma de emenda substitutiva, da
Comissão de Ciência e Tecnologia, encontra-se na
Comissão de Assuntos Sociais, aguardando designação de Relator.
É interessante destacar que uma doença rara é
uma patologia que ocorre com pouca frequência no
geral da população. Para ser considerada rara, cada
doença específica não pode afetar mais do que um
número limitado de pessoas de toda a população. Na
Europa, a definição para doenças raras abarca as que
atingem um em cada dois mil cidadãos (Regulamento
da Comunidade Europeia sobre Medicamentos Ór-
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fãos). Nos EUA, são consideradas raras as doenças
que atingem menos de 200 mil indivíduos. No Japão,
a definição jurídica de uma doença rara é a que afeta
menos de 50 mil pacientes no país ou cerca de uma
em 2.500 pessoas.
Individualmente, cada uma das patologias tidas como raras compromete menos de uma em cada
duas pessoas, mas é preciso salientar: há mais de
cinco mil doenças raras identificadas. A etiologia das
doenças raras é diversificada: a grande maioria delas
é de origem genética (80%), mas doenças degenerativas, autoimunes, infecciosas e oncológicas também
podem originá-las.
Apesar das dificuldades causadas pelas doenças
raras, inúmeras pessoas com essas doenças prestaram e prestam grandes contribuições para a humanidade. Como exemplo, cito o Presidente John Fitzgerald
Kennedy, com a doença de Crohn; o físico Stephen
Hawking, com esclerose lateral amiotrófica; o músico
Seal, com lúpus infantil; o ator Michael J. Fox, com a
doença de Huntington; o medalhista olímpico Doug
Herland, com osteogênese imperfeita; e a aviadora
Jessica Cox, que, por uma doença congênita, nasceu
sem os braços.
As sequelas causadas pelas doenças raras são
responsáveis pelo surgimento de cerca de 30% das
deficiências, que podem ser físicas, auditivas, visuais,
cognitivas, comportamentais ou múltiplas, a depender
de cada patologia. A dificuldade no tratamento médico
começa com a falta de um mapeamento nacional dessas pessoas. A baixa incidência das doenças raras no
Brasil, quando comparada com outros países, leva à
suspeita de que muitos casos simplesmente não são
diagnosticados, em especial em regiões historicamente
não incluídas, como a Norte e a Nordeste.
Dados internacionais apontam que a mortalidade
infantil entre pessoas com doenças raras chega a 30%
em países desenvolvidos. Este percentual pode ser
ainda mais alto no Brasil, uma vez que essas crianças
não recebem o tratamento adequado. Dados concretos
embasariam o desenvolvimento de uma abordagem coerente das necessidades dessa parcela da população.
Estudos recentes efetuados pela Eurordis, organização que auxilia pessoas com doenças raras na União
Europeia, comparou dados de oito doenças raras em
17 países europeus, num universo de 6.000 doentes e
familiares, mostrando que 25% dos doentes inquiridos
esperaram de cinco a 30 anos entre o aparecimento
dos sintomas iniciais e o diagnóstico definitivo.
Estima-se que, no Brasil, a dificuldade de diagnóstico e tratamento seja ainda maior. Contribui para isso
um fenômeno denominado “desequilíbrio 10/90” (The
10/90 Gap, em inglês), pelo qual, conforme o Global
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Fórum for Health Research, menos de dez por cento
dos gastos mundiais com pesquisa em saúde são dedicados a doenças e condições mórbidas que representam noventa por cento da carga global de doenças.
Essa “falha de mercado” caracteriza-se por uma
situação em que o setor privado investe quase exclusivamente em remédios para o mundo rico e desenvolvido, onde serão vendáveis e lucrativos. Como
resultado dessa exiguidade de recursos destinados à
pesquisa em saúde relacionada com as doenças da
pobreza, proliferam as assim denominadas “doenças
negligenciadas”, virtualmente ignoradas em termos do
desenvolvimento de medicamentos.
As doenças negligenciadas, tais como dengue,
doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase,
leishmaniose, filariose, oncocercose, malária, tuberculose e tracoma, entre outras, estão associadas a
situações de pobreza, a precárias condições de vida
e às iniquidades em saúde, ou seja, às desigualdades
injustas, desnecessárias e evitáveis. E a Presidente
Dilma quer acabar com elas.
Apesar de serem responsáveis por quase metade
da carga de doença nos países em desenvolvimento,
os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tradicionalmente não priorizaram essa área. O Brasil, felizmente, é uma exceção a essa regra, em face de já
ser considerado um líder mundial em pesquisas sobre
doenças negligenciadas.
As ações iniciais do Ministério da Saúde com relação às doenças negligenciadas foram lançadas em
2003, com o primeiro edital temático em tuberculose,
seguido pelos editais de dengue, em 2004, e de hanseníase, em 2005. Em 2006, implantou o Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas e financiou 82 pesquisas com um investimento
total de R$22,3 milhões.
Em 2008, financiou 58 projetos, mediante investimento conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e apoio administrativo do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de
R$17 milhões, perfazendo um total de R$39,3 milhões.
Em 2012, o Ministério da Saúde anunciou a criação de uma Rede de Pesquisa em Doenças Negligenciadas, com financiamento de R$20 milhões.
Esses são apenas alguns exemplos de iniciativas
governamentais nessa área. E foi muito importante,
hoje, o anúncio feito pelo representante do Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, conforme a Senadora Ana
Amélia ressaltou, de que ainda neste semestre será
feita uma audiência pública sobre as doenças raras e
as doenças negligenciadas.
No caso das doenças raras, acontece situação
parecida com a das doenças negligenciadas, pois a
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decisão das indústrias farmacêuticas de investir na
pesquisa e na comercialização de produtos é largamente influenciada pela demanda e, principalmente,
pelo mercado potencial. Com base nesse raciocínio, a
indústria concentra a sua produção em determinadas
linhas de produtos, retirando do mercado drogas de
pouco consumo, utilizadas em doenças raras, de baixo
retorno financeiro ou de preço controlado pelo Governo – por ser o maior comprador –, tal como acontece
com determinadas doenças endêmicas.
Drogas órfãs são medicamentos usados para
o diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças
raras. Para que um medicamento seja considerado
órfão, são utilizados critérios epidemiológicos (baixa
prevalência ou incidência da doença em uma determinada população) e econômicos (presunção de não
rentabilidade do medicamento).
Tanto o diagnóstico quanto o tratamento são
dificultados pela falta de conhecimento sobre essas
doenças e de protocolos de atendimento específicos.
Faltam, ainda, profissionais especializados, capazes
de entender as implicações dos tratamentos em um
corpo com características especiais. Isto leva ao agravamento de sintomas e sequelas. Muitas vezes, as
pessoas com doenças raras ou as associações que
as congregam é que são responsáveis por localizar e
traduzir as pesquisas mais recentes sobre sua patologia, encaminhando-as para seus médicos.
As pessoas com doenças raras enfrentam gigantescas dificuldades sociais, cujas barreiras são
muitas vezes intransponíveis. O preconceito contra
os sintomas físicos pouco comuns dessas patologias
é frequente, assim como a visão assistencialista, que
considera estes indivíduos um peso para a sociedade e não uma parte integrante dela. Muitos acabam
isolados socialmente, devido à falta de estrutura adequada a suas necessidades específicas em escolas,
universidades, locais de trabalho e centros de lazer. A
grande maioria das pessoas com doenças raras não
têm acesso às condições necessárias para atingir seu
pleno potencial.
Neste sentido, é muito importante ressaltar a importância dos cuidadores, que poderão ser em muito
maior número quando for instituída a Renda Básica
de Cidadania para valer em nossa Nação, porque
as pessoas poderão até optar por cuidar de pessoas
queridas, seus familiares que porventura tenham problemas dessa natureza.
Para aprofundar o estudo dessas questões e estabelecer melhores condições à cidadania das pessoas
com doenças raras, é preciso contemplá-las em todas
as discussões a respeito de suas necessidades. Foi
com este grande objetivo em mente que apresentei o
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projeto de lei que estabelece o Dia Nacional – e não
apenas mundial – de Doenças Raras, a ser comemorado, como em todo o mundo, no último dia do mês
de fevereiro.
Apesar dos recentes avanços científicos e tecnológicos, as doenças infecciosas continuam a afetar
desproporcionalmente as populações pobres e marginalizadas.
O incremento de investimentos em doenças negligenciadas no Brasil, em face dos sucessos já obtidos, exige, agora, a instituição de mecanismos de financiamento mais perenes, que também contemplem
as doenças raras. Nesse sentido, a criação do Fundo
Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas, proposto pelo Projeto de Lei do Senado 231,
de 2012, pode significar um importante avanço com
vistas a ampliar o financiamento e, consequentemente,
o escopo das ações de pesquisa nessa área.
O Fundo proposto funcionará sob as formas de
apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis. As fontes de recursos incluem doações, sendo
permitidas doações para pesquisa de doença específica; subvenções e auxílios de entidades de qualquer
natureza, inclusive de organismos internacionais; e reembolso das operações de empréstimo realizadas por
meio do Fundo, a título de financiamento reembolsável.
Ademais, contará com recursos orçamentários anuais
de R$50 milhões, conforme proponho no projeto de lei.
Com essas ideias, aqui, quero finalizar a minha
contribuição sobre o tema, cumprimentando a Câmara
dos Deputados, e, principalmente, o Deputado Romário, pela realização do seminário tão bem-sucedido, na
tarde de hoje, em comemoração ao Dia Mundial das
Doenças Raras, e a Associação Maria Vitória, pelo
apoio ao evento. Avalio que devemos todos nós prosseguir nessa luta, para fazer valer para as pessoas com
doenças raras o princípio constitucional que assegura
o direito à saúde para todos.
Mas gostaria, também, de assinalar algo que foi
extremamente doloroso, uma espécie de doença rara
que aconteceu em função de episódio triste da ditadura militar no Brasil.
Infelizmente, conforme registra Rodrigo Cardoso,
na revista IstoÉ, torturado por agentes do regime militar
ainda bebê, Carlos Alexandre passou a sofrer de fobia
social e nunca se recuperou do trauma. Na semana
passada, aos 39 anos, ele se suicidou.
Pouco antes de atentar contra a própria vida ao
ingerir medicamentos em excesso, Carlos Eduardo
Alexandre escreveu um e-mail para um amigo à 1h30m
do sábado 16. Nele, justificava o ato, assumindo não
enxergar mais perspectivas na vida.
(Soa a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Queixava-se do pouco dinheiro que ganhava com
o trabalho e listava os bens que deixaria: um computador, um HD externo, uma coleção de histórias em
quadrinhos e outra de CDs. Na sequência, consumou
a ação fatal.
Cacá, como carinhosamente era chamado pelos
seus familiares, suicidou-se aos 39 anos, no apartamento em que morava com a mãe e a irmã, em São Paulo.
Sua vida lhe foi tirada pelos excessos do regime ditatorial que mancharam de sangue a história do
País entre 1964 e 1985. “Ele foi suicidado, na verdade,
uma vez que a morte dele foi a consequência de todo
o processo de angústia que ele viveu nesses anos todos após ser torturado”, afirma seu pai, o jornalista e
cientista político Dermi Azevedo, que mora em Belém,
no Pará, e foi meu colega na Folha de S.Paulo, a quem
eu transmito o mais afetuoso abraço.
A cena é kafkiana, mas aconteceu com Carlos
Alexandre.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Para concluir, Sr. Presidente. Serei breve.
Em 14 de janeiro de 1974, Carlos Alexandre, com
apenas 1 ano e 8 meses, recebeu choques elétricos e
foi vítima de outras sevícias nos porões do Deops. Ali,
ele, a mãe, a pedagoga aposentada Darcy Angozia,
e o pai foram torturados pelos agentes da ditadura.
“Cacá apanhou porque estava chorando de fome. Os
policiais falavam que ele era doutrinado e perigoso”,
revelou Darcy, em 2010, em entrevista exclusiva à IstoÉ. A vida de Carlos Alexandre jamais voltaria a entrar
nos eixos depois desse episódio. Em meio à pressão
por crescer em um ambiente em que seus pais eram
tachados de bandidos e terroristas pela vizinhança e
vigiados pelos militares, ele desenvolveu um transtorno conhecido como fobia social, uma forma de doença
rara. Ao sofrer dessa perturbação, a pessoa, temendo
ser rejeitada e humilhada, torna-se reclusa. Na infância, o garoto fazia birra para não ir à escola, porque
não queria interagir com outras crianças.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Estou concluindo, Sr. Presidente.
Foi na adolescência, porém, entre os 13 e os
20 anos, que a situação piorou. Passou esse período,
praticamente, dentro de casa. Acessos de fúria o fa-
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ziam quebrar o que via pela frente. Na época, também
tentou o suicídio.
Cacá começou a descobrir o seu passado por
volta dos 10 anos. As histórias eram reveladas aos
poucos pelos pais. Desde então, frequentou sessões de
psicoterapia. “Os efeitos da ditadura não passam para
quem saiu da tortura”, diz Ivan Seixas, da Comissão
Nacional da Verdade. Na fase adulta, Carlos Alexandre prestou serviços de informática como autônomo.
Em 2010, foi anistiado. Recebeu uma indenização de
R$100 mil, gastou R$40 mil em cirurgia para corrigir
o maxilar, que fora tirado do lugar por um militar que
o levou de casa.
Enfim, esse filho sofreu muito. Disse o pai: “Só
Deus pode copiosamente banhar-te com a água purificadora da vida eterna”, diz um trecho.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro, Senador
da República pelo Estado do Pará.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me apenas, Senador Flexa Ribeiro, anunciar
a presença do Patrick, que justamente veio participar
do Dia Mundial das Doenças Raras, que se encontra
na tribuna de honra.
Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Quero cumprimentar o Patrick, todos vocês. É uma honra recebê-los aqui no Senado Federal.
Muito obrigado.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Delcídio do Amaral, que preside esta sessão, Srs. Senadores, quero, Senador Suplicy, também
fazer minhas as palavras de V. Exª, da Senadora Ana
Amélia, e cumprimentar o Deputado Romário pela
sessão especial que marca o Dia Mundial das Doenças Raras e ao Patrick, que esteve aqui conosco para
assistir os pronunciamentos, tanto da Senadora Ana
Amélia, quanto do Senador Suplicy. E tem o apoio de
todos nós, Senador Delcídio, Senador Armando Monteiro, Senador Paulo Paim, para uma causa tão justa
e tão nobre como esta.
Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, subo hoje à tribuna para falar sobre poucos investimentos e promessas não cumpridas. Vim falar sobre o jeito do PT de governar o País. O Economista Luiz Carlos Mendonça de
Barros escreveu em sua coluna da Folha de São Paulo
de 22 de fevereiro próximo passado – e tenho certeza
de que o Senador Armando, como ex-Presidente da
CNI, leu, com muita atenção, o artigo do economista
Luiz Carlos Mendonça de Barros – um artigo sobre o
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Governo intitulado “O sapo e o escorpião”, lembrando
a famosa fábula do escorpião, que pediu ao sapo para
atravessá-lo à outra margem do lago.
Diz o artigo que, no caso do Governo Dilma, Senador Armando, o bom sapo é representado pela economia de mercado. Mas o Governo, como o escorpião
da fábula, não perde uma oportunidade para aferroar
seu aliado na travessia. E a última ferroada, aplicada
nas empresas privadas, permite que o Governo interfira
em contratos de concessão para exploração de portos
e terminais de carga já assinados, repetindo o mesmo
procedimento utilizado no caso do setor elétrico.
Já disse e quero aqui repetir, Senador Delcídio
– conversei muito com V. Exª, que talvez seja aqui o
que, tenho quase certeza, mais conhece o setor elétrico, pelo passado de V. Exª como engenheiro da área
elétrica –, que, com relação ao mérito para reduzir a
tarifa de energia, todos nós somos a favor. Não há
ninguém que fique contra a proposta de redução da
tarifa, apenas contra a forma como ela foi feita. Disso nós discordamos inteiramente, e acho que deveria
ter havido um tempo maior para a análise e reflexão
do Congresso Nacional, e também um diálogo maior,
Senador Armando Monteiro, com o setor privado, que
foi chamado pelo Estado a investir na geração e na
distribuição de energia, tão importante para o desenvolvimento do nosso País.
Diz o artigo do economista Luiz Carlos Mendonça de Barros:
O que mais chama a atenção do analista é
a total falta de importância das novas regras
em investimentos já realizados, principalmente
nos anos [de governo de] FHC. Somente uma
mesquinharia política – ou ideológica – pode
explicar esse procedimento.
Sabemos que a concessão de serviços públicos ao setor privado é elemento fundamental
para aumentar a oferta de serviços em vários
setores da economia que esgotaram, ao longo
dos últimos anos, sua capacidade operacional.
Mas, para que isso aconteça, [Srªs Senadoras
e Srs. Senadores], é necessário que as regras
fixadas nos leilões respeitem as condições
mínimas para que a atividade privada possa
ser realizada com retorno compatível com as
taxas de mercado e com os riscos incorridos
e, ainda, com segurança jurídica.
Até agora isso não vem ocorrendo.
Nos dois primeiros anos do seu mandato, o
Governo Dilma tem procurado impor condições
inaceitáveis ao capital privado, seja via taxas
de retorno inviáveis ou por pouca clareza nas
condições legais dos contratos firmados
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Diz o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros. E continua no seu artigo:
A origem de tudo isso parece vir da contradição – como no caso do escorpião – entre
a necessidade de trazer o setor privado para
realizar os investimentos necessários para
acelerar o crescimento e a natureza estatista
– em alguns momentos até soviética – de boa
parte da equipe da presidente.
(...)
O resultado foi uma desaceleração do crescimento econômico – principalmente pela queda da confiança dos empresários nas regras
do jogo
Lentamente o veneno do escorpião está minando a resistência e o dinamismo do sapo,
ou melhor, do setor privado.
A postura ambivalente do Governo em relação
ao setor privado, às vezes confusa e às vezes quase
truculenta, explica em boa parte os baixos níveis de investimentos constatados no Boletim Macro do Instituto
Brasileiro de Economia – Ibre – da Fundação Getúlio
Vargas, de fevereiro.
O Jornal Valor Econômico, de 25 de fevereiro
agora, segunda-feira, informa no artigo “Baixo nível
de investimento impede expansão, diz o Ibre”, diz que:
Enquanto os níveis de investimento se mantiverem baixos e o PIB continuar sendo movido
basicamente a consumo [é sempre o mais do
mesmo, Senador Armando. É investir na indução ao consumo], a economia do país estará
fadada às taxas tímidas de crescimento que
vem apresentando, ao lado de altos índices
de inflação.
V. Exª, há pouco, fez uma observação sobre isso,
inclusive fazendo aqui um prenúncio da necessidade –
Deus queira que não seja preciso – de elevar as taxas
de juros para impedir que a inflação volte a patamares
sobre os quais nós não queremos nem pensar. Mas
como regulador da taxa, talvez o Governo, lá na frente, tenha de tomar, como V. Exª utilizou, um remédio
amargo, para que isso possa conter a inflação.
Estamos – e V. Exª entende bastante disso – já
num estado de inflação: baixo crescimento e a inflação
em crescimento, e espero que seja controlada ainda.
Essa é uma das principais conclusões [continua o Ibre] do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio
Vargas, de fevereiro, que será divulgado esta
semana. ‘Já temos seis semestres ou quase
dois anos com investimento negativo’, explica
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Silva Matos, coordenadora-técnica do boletim
do Ibre, referindo-se à série do Indicador Mensal de Investimento (IMI), feito pela fundação.
Apenas, Senador Delcídio do Amaral, no quarto
trimestre de 2012, essa queda foi de 1,6%, comparada
ao trimestre anterior. Nos cálculos do Ibre, que prevê
um PIB de 0,9% para 2012, menor do que o “pibinho”
de 1%... Segundo o Ibre, não vai chegar a 1%, vai dar
0,9. O investimento deve registrar uma queda... Além de
o PIB ser de 0,9, em 2012, o investimento deve registrar
uma queda de 0,9% também no ano, confirmando-se
como o principal fator negativo da conta nacional. “E
não é só uma questão quantitativa,” diz Silva, “o crescimento tem que ter qualidade”, repete a economista,
“e, se não há investimentos, na prática, as empresas
têm menor eficiência, não conseguem aumentar a
produtividade e isso fatalmente pressiona a inflação.”
O fraco desempenho da economia brasileira sob
o governo do PT está diretamente associado às baixas taxas de investimento, que, em dez anos do PT,
alcançaram em média 18,4% do PIB, taxa 30%... E é
bom que o Brasil tome conhecimento disso. Não são
ações de pirotecnia, não são ações midiáticas, feitas
a cada semana, a cada quinze dias pelo Governo, que
reúne a sua base, chama a sociedade, vai à mídia, no
Palácio do Planalto, e lança programas que, se nós
formos fazer uma análise, uma avaliação – e o Senador Fernando Collor, Presidente da Comissão de Infraestrutura, fará essa análise a partir de agora, para
mostrar que as coisas que são lançadas não se tornam
realidade –, são, na maioria deles, lamentavelmente,
esquecidos. É só aquele estardalhaço do lançamento
e depois é voo de galinha, Senador Delcídio. E V. Exª
sabe muito bem o que é isso, é voo curto. Levanta voo
e, em seguida, desce novamente. É o que acontece,
lamentavelmente, com os planos do governo do PT.
Como eu disse, os 18,4% do PIB, dos últimos dez
anos de governo do PT, tiveram uma taxa de crescimento 30% menor do que a média mundial, que foi de
23,9%, ficando na 130ª posição, Senador Armando,
entre 186 países. A 130ª posição em 186 países é a
posição do Brasil em relação ao crescimento mundial
do PIB.
Não é de se admirar, pois, que a taxa média de
crescimento da economia brasileira sob o comando
petista foi de 3,6% ao ano, quase 3% inferior à média
dos países em desenvolvimento, que foi de 6,56% nos
últimos 10 anos.
Pergunto, então, de que adianta esse Road Show
para mostrar aos potenciais investidores estrangeiros
os projetos brasileiros, que vão demandar ao menos
US$235 bilhões. Está lá o Ministro Guido Mantega, em
Nova York, fazendo Road Show. Primeiro, se ele não
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transfere credibilidade... Lamentavelmente o Ministro
Mantega, por repetidas vezes, dá declarações e vem
aqui ao Senado Federal, à CAE, tão bem presidida por
V. Exª, Senador Delcídio do Amaral, V. Exª teve oportunidade de, por diversas vezes, convidar o Ministro
Mantega para vir até aqui fazer uma exposição sobre
a economia brasileira aos Senadores, e em todas as
vezes o Ministro Mantega dizia que ia crescer 5%, ia
crescer 4,5% o PIB de 2012. Ou seja, ele, para pitonisa, para Mãe Delamare, está perdendo a credibilidade,
tem que mudar a bola de cristal dele, porque com isso
o que ele passa para os investidores, tanto brasileiros
quanto do resto do mundo, é que não pode acreditar
no governo que aí está. E isso é lamentável, porque
faz com que haja fuga de investimentos tão necessários ao desenvolvimento do nosso país.
Concedo um aparte ao Senador Armando Monteiro, com muita honra. V. Exª, como ex-presidente da
CNI, tem conhecimento de causa do que eu falo.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Senador Flexa, eu queria falar sobretudo como alguém
que sempre assiste aos seus pronunciamentos com
atenção, mas dizer que o Senador Flexa, com a veemência que lhe é própria, com a combatividade que nós
todos reconhecemos, eu diria que faz uma análise de
uma maneira geral correta, embora injusta em alguns
pontos. Parece que seria mais razoável, Senador Flexa,
em vez de dizer que os governos petistas produziram
baixo crescimento, seria mais razoável dizer que o
Brasil é uma economia de baixo crescimento há quase
duas décadas, Senador Flexa. Não é algo que se situe
apenas no período petista. No período de oito anos do
governo do PSDB, – governo esse em que eu reconheço avanços notáveis, sob a liderança do Presidente
Fernando Henrique e depois de produzir no ambiente
institucional, Lei de Responsabilidade Fiscal, regime
macroeconômico altamente responsável –, nós tivemos,
nesse período de 8 anos, taxa média de crescimento
que se situa próxima de 2,5%. Então, há um problema na economia brasileira. A economia brasileira não
tem propensão hoje a crescer mais; e nem a crescer
melhor. Então, qual é o problema estrutural? É a baixa
poupança. É o nível baixo de investimento. Isso tudo
decorre de uma constatação simples: com uma carga
tributária, Senador Flexa, de 35%, que extrai do setor
privado e da sociedade brasileira toda nossa energia
e com um setor público que investe menos de 2% do
PIB, como seria possível produzir uma economia de
mais alto crescimento? Então, fica a preocupação que
V. Exª está sublinhando e que traz hoje de forma oportuna. Nós precisamos, no Brasil, criar as condições para
se elevar a taxa de poupança da nossa economia. E
para isso, nós precisamos promover uma melhoria no
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ambiente institucional, precisamos mudar esse sistema
tributário, que desestimula o investimento. Mas, ao final,
eu quero fazer um registro, por um dever de justiça,
ao Governo da Presidente Dilma, que está lançando
editais na área de concessão importantes para estimular o investimento em infraestrutura, para trazer o
setor privado para essa área. Inclusive, Senador Flexa,
reformulou os editais, elevando a taxa de retorno para
tornar os investimentos mais atrativos ao setor privado.
E, sinceramente, quando uma autoridade vai vender o
Brasil lá fora, eu não me sinto tentado a desacreditá-la,
porque, em última instância, o Ministro Mantega está
vendendo o Brasil como oportunidade de negócio. E o
Brasil, Senador Flexa, é, ainda, extremamente atrativo,
sobretudo na área de infraestrutura. Então, eu desejo
que o Ministro Mantega seja bem-sucedido nesse Road
show, porque nós precisamos da poupança externa.
Um País que tem baixa poupança não pode prescindir
da poupança externa e do investimento externo. Obrigado, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
que o agradeço, Senador Armando Monteiro. O aparte
de V. Exª me faz refletir com mais profundidade e enriquece o pronunciamento.
Quero só registrar que V. Exª, que tem conhecimento profundo da economia do nosso País, tem que
fazer – e V. Exª era um dos mais ferrenhos defensores aliados do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao longo dos seus oito anos de governo. Então, V.
Exª reconhece o trabalho que o Presidente Fernando
Henrique fez, e é preciso, Senador Delcídio, que se
faça um corte do que foram os oito anos de governo
do Presidente Fernando Henrique e o que foram os
oito anos do Presidente Lula.
O Presidente Fernando Henrique teve que arrumar o nosso País, teve que fazer ações que vieram trazer o reequilíbrio das contas brasileiras, vieram trazer
aquilo que é o símbolo de qualquer país, que é a sua
moeda forte, o Plano Real. Ao invés de comemorarmos
aqui os dez anos do governo do PT, vamos comemorar
os 20 anos do Plano Real. Isso sim tem que ser comemorado aqui no Congresso Nacional, no Brasil por
inteiro, porque tudo o que aconteceu, a partir de então,
foi possível pela estabilidade da moeda brasileira, pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, os instrumentos que propiciaram, Senador Armando Monteiro, e V.
Exª sabe bem disso, os oito anos de conforto do Presidente Lula, independente das crises internacionais
por que passou o nosso País, ao longo dos oito anos
do Presidente Fernando Henrique.
E V. Exª aponta cirurgicamente a questão do
aumento da poupança brasileira, e não é induzindo
ao consumo todos os brasileiros que se vai aumentar
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essa poupança. Pelo contrário, hoje, o nível de endividamento dos brasileiros, das empresas brasileiras e do
nosso País nunca esteve tão elevado, como também,
no caso das empresas e dos brasileiros, o nível de
inadimplência. O Brasil já atingiu a estratosférica soma
de dívidas de R$2 trilhões. Todas elas, na maior parte,
acumuladas ao longo dos dez anos do governo do PT.
E o que foi feito? Nada. Nada que seja palpável.
Diga-me uma obra, Senador Armando Monteiro, ao
longo desses dez anos, de importância, feita ao nível
da infraestrutura brasileira. Diga-me uma. (Pausa.) V.
Exª não vai dizer, porque não existe essa obra. Não
existe. Existem projetos, planos, como era o do trem-bala, sobre o qual fizeram, Senador Delcídio, que nós
aprovássemos aqui uma medida provisória, porque precisava ser construído um trem-bala para a Copa, precisava ser construído o trem-bala para as Olimpíadas.
Já se passaram cinco anos e até hoje o trem bala
nem existe e nem vai existir porque não há, lamentavelmente, Senador Armando Monteiro, confiabilidade
nas regras existentes porque as regras são mudadas
à mercê da vontade autoritária do governo de plantão.
Continuo, para encerrar.
Todos nós sabemos que o Brasil não tem condições de financiar tudo sozinho e precisa de capital
do exterior.
O problema é que nós, assim como os investidores, cansamos de ouvir promessas maravilhosas
que, em passe de mágica – ou melhor dizendo, de
ambivalência e incompetência – se transformam em
grandes desilusões.
As PPPs, no dia 30/12/2004, o então Presidente
Lula disse que as Parcerias Público-Privadas (PPPs)
devem ser vistas como projetos a longo prazo, palavras do Presidente: “Esse projeto ...
Dizem que o Presidente Lula é presidente adjunto. Eu não sei, Senador Delcídio, Senador Armando
Monteiro, se V. Exªs concordam com isso, mas dizem
que nós temos no Brasil a Presidente Dilma e um presidente ajunto, que é o Presidente Lula.
Dizia à época o Presidente Lula: “Esse projeto
pensa o Brasil para mais que uma simples eleição,
até porque possivelmente não conseguiremos fazer
grandes acordos até 2006. Mas, independentemente
de quem seja o governo, daqui a oito ou nove anos, ele
terá um instrumento sólido que, à medida que governo
e empresários cumpram com as obrigações, nós estaremos fazendo o que melhor já foi feito no nosso país.
Nunca dantes se viu algo tão importante no País.
Este “nunca dantes” não são palavras do Presidente,
eu que estou relembrando a frase famosa dele.
Destacou, estamos aguardando. Nós estamos
aguardando, nós, os brasileiros.
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“Pré-sal, Lula lança pré-sal com ataque a tucanos”. Folha de S.Paulo, 01/09/2009. “Tom político, nacionalista e estatizante marca anúncio de propostas
para exploração de petróleo, que irão ao Congresso”.
São manchetes da Folha.
“Presidente sugere que tucanos queriam debilitar
estatal e diz que, sob seu governo, empresa reagiu ‘de
forma impressionante’”.
Em discurso nacionalista e estatizante, o presidente Lula anunciou ontem as propostas de
um novo marco regulatório para a extração de
petróleo na região do pré-sal.
Lula criticou o que chamou de enfraquecimento
da Petrobras na década de 1990 e defendeu
maior participação da União na exploração das
riquezas do país – como ocorrerá se o modelo
de partilha de produção divulgado...
(Interrupção do som)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...
como ocorrerá se o modelo de partilha de produção
divulgado ontem for aprovado no Congresso.
O projeto do governo prevê ainda uma capitalização recorde da Petrobras, estimada em até R$100
bilhões, o que deverá justamente ampliar a participação
estatal na empresa – o governo hoje tem o controle
acionário da estatal, mas não tem a maioria das ações.
Para Lula, “a mudança na mentalidade em seu
governo levou a empresa a investir e descobrir o petróleo na camada pré-sal”.
Senador Benedito de Lira, palavras do Presidente Lula, Senador Ciro Nogueira, Senador Paulo
Paim: “Desde o primeiro instante, meu governo deu
toda força à Petrobras. Passamos a cuidar com muito
carinho do nosso querido dinossauro. [Se a Petrobras
é dinossauro...] Deixamos claro que nossa política era
fortalecer, e não debilitar, a Petrobras. A companhia,
estimulada, recuperada e bem comandada, reagiu de
forma impressionante”, disse o então Presidente Lula.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Passados três anos e meio, como está a empresa? No dia
4 de fevereiro, a Petrobras anunciou seu pior resultado
em oito anos, Senador Delcidio. O lucro da empresa
caiu 36% entre 2011 e 2012. Os custos de operação
dobraram em seis anos. A produção de petróleo caiu.
E, pior, a companhia deu aos investidores um sinal de
que está com problemas de caixa. Como vai participar
da partilha, como vai fazer leilões que não acontecem
desde 2008 pela ANP? Porque a Petrobrás não tem
condições de caixa de entrar na partilha.
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Em outras palavras, o dinheiro está acabando.
Os acionistas foram informados de que o pagamento de dividendos aos detentores de ações ordinárias
(com direito a voto) seria reduzido à metade. Enquanto
isso e por causa disso, a Agência Nacional de Petróleo deixa, há anos, desde 2008, de licitar novos blocos
que poderiam ser explorados por outras petroleiras,
aumentando assim a produção nacional e permitindo
que o País pare de importar petróleo por um preço
maior que o preço na bomba. Esse é um dos motivos
do prejuízo da Petrobras. O governo utiliza a Petrobras que é de todos os brasileiros para fazer controle
de inflação, não permitindo que sejam repassados os
custos na produção dos combustíveis que são importados pela Petrobras.
A Petrobras tem uma cena que está na imagem
de todos: o Presidente Lula com a mão manchada de
óleo e que o Brasil seria superavitário na produção.
Conversa! Não dá para enganar todo mundo, todo o
tempo, Senador Armando. Não tem como.
A realidade é essa. Hoje a Petrobras importa
combustível e importa a preços maiores do que entrega porque é controlada de forma incorreta pelo
Governo atual.
Como eu dizia, seria reduzido à metade, aumentando assim a produção nacional e permitindo que o
País pare de importar petróleo por um preço maior do
que o preço da bomba. Por si só, essa medida serviria
para amenizar o prejuízo da estatal.
No meu Estado, Senador Delcídio do Amaral, está
comprovado que existe petróleo na costa. No Pará e
no Maranhão. Só que há seis, sete anos não há licitações para novas explorações.
Mas, como já disse, é o jeito do PT de governar.
A lista é, infelizmente, muito maior. Teria que falar
ainda das promessas de sermos o grande fornecedor
mundial de etanol. Na realidade, passamos a importá-lo dos Estados Unidos. Teria que falar das estradas,
das ferrovias, das obras do PAC em geral. Promessas,
promessas, nada mais.
Vou concluir meu pronunciamento falando do
Pedral de Lourenço, um tema sobre o qual discursei
inúmeras vezes aqui. Quem nos vê pela TV Senado e
quem nos ouve pela Rádio Senado, no meu Estado,
o Pará, sabe quantas vezes o Senador Flexa Ribeiro
veio aqui, antes da inauguração das eclusas de Tucuruí.
V. Exª foi um barrageiro e ajudou o Pará a se desenvolver, e o Brasil, quando construiu Tucuruí.
Mas discursei inúmeras vezes desta tribuna e, finalmente, Senador Delcídio, o tema ganhou espaço na
mídia nacional, na edição de ontem, dia 26 de fevereiro,
do Jornal Nacional, com a matéria “Eclusas de mais
de R$1 bilhão no Pará ficam ociosas durante a seca”.
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As eclusas de Tucuruí custaram mais de R$1 bilhão, mas estão subaproveitadas. O problema está na
região entre os Municípios de Marabá e Tucuruí, e V. Exª
conhece bem, lá em Itupiranga, os Pedrais de Lourenço.
Durante cinco meses, quando o nível do Rio Tocantins
está baixo, as grandes embarcações não conseguem
passar por causa de rochas espalhadas ao longo de 43
quilômetros, local chamado de Pedral de Lourenço. Em
2010, o governo fez a licitação para remover as pedras e
aumentar a profundidade do rio, mas o processo foi cancelado, e até hoje o uso da hidrovia permanece restrito.
O impacto na região é grande. O Rio Tocantins
é importante para escoamento da produção mineral e
agrícola do centro-norte do País até os portos. Empresas que estavam investindo na região estão reavaliando
os planos. A Vale chegou a interromper a construção da
Alpa, uma siderúrgica que iria criar 20 mil empregos.
O Governo Federal disse que vai preparar uma
nova licitação que, de acordo com o Dnit, deve ficar
pronta em maio. O início das...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
...à tribuna na próxima terça-feira, porque não quero
me estender mais do que já me estendi. O Senador
Armando aguarda para fazer o seu pronunciamento.
Mas vou retornar na terça-feira. Estive hoje numa
reunião com o Presidente do Ibama, Dr. Volney, e o que
está dito aqui pelo governo, de que vai licitar em maio e
de que as obras vão começar em agosto, não é verdade.
Eu quero dizer a todo o Estado do Pará: o governo
falseia as informações. Hoje o Presidente do Ibama,
que, a pedido do Dnit – o Dnit pediu para cancelar a
licença ambiental dada pela Cema lá em 2010, no governo do PT no meu Estado –, o Dnit pediu que fosse
cancelada a licença ambiental, e o presidente do Ibama, o Presidente Volney, disse hoje a mim que, se for
iniciar um processo de licenciamento, vai levar mais de
um ano para que isso seja (Fora do microfone.) feito...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) – ...,
ou seja, o que o governo está anunciando não é verdade; o que o Jornal Nacional colocou como resposta
do governo ao problema do derrocamento do Pedral
do Lourenço não é verdadeira – quero repetir aqui em
alto e bom som: não é verdadeira!
Já chega de iludir os paraenses; já chega de enganar os paraenses, Presidenta Dilma. Diga que vai
fazer, ou que não vai fazer, mas tome uma ação, que
Vossa Excelência é reconhecida como gestora. Então
não dá para ficar enganando por muito tempo a todos.
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Então, Presidente Delcídio, o Presidente Volney
disse que a única forma de agilizar era transferir para
o Estado, delegar a obra para o Estado. Se o Governo Federal não tem competência, que passe para o
Estado do Pará; o Governador Simão Jatene está disposto a bancar o derrocamento do Pedal do Lourenço;
os paraenses vão pagar uma obra que é federal, de
importância para o País...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) –
(Fora do microfone.)... vão pagar, vão pagar esta...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB –PA) –...
obra, porque ela é uma obra de Estado para o Pará.
E aí, Senador Delcídio, basta que a Presidenta
Dilma delegue a obra e dê um financiamento ao Estado,
que tem capacidade de endividamento, para assumir,
e todos os paraenses vão, então, contribuir, mais uma
vez, com o Brasil pagando as obras do derrocamento. Mas que as obras saiam, porque não dá mais para
aguentar essa conversa fiada de abril, setembro, abril,
setembro. E agora mudaram os meses: maio, agosto,
o que não é verdade.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Muito obrigado, Senador Flexa.
Agora com a palavra o Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Só registrando aqui que a Presidência
designa o Senador Romero Jucá para integrar, como
titular, a Comissão de Assuntos Econômicos, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, que passa a compor a mesma Comissão como suplente, nos termos do
Ofício nº 74, de 2013, da Liderança do PMDB e do
Bloco Parlamentar da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB nº 74/2013
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação do
Senador Romero Jucá – PMDB/RR, como titular na
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, em substituição ao Senhor Eunício Oliveira – PMDB/CE, que
passará a ocupar a suplência.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Eunício Oliveira – Líder do PMDB e
do Bloco da Maioria
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – A Presidência designa o Senador Antonio
Carlos Valadares para integrar, como titular, a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo em substituição à Senadora Ana Rita, nos termos do Ofício nº 27,
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 27/2013 – GLDBAG
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Antonio
Carlos Valadares como titular, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em substituição
à Senadora Ana Rita, 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 (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – A Presidência designa o Senador João Capiberibe para integrar, como suplente, a Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, em substituição
ao Senador Paulo Paim, nos termos do Ofício nº 31, de
2013, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 31/2013 – GLDBAG
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador João
Capiberibe como suplente, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em substituição ao
Senador Paulo Paim, 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 (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – A Presidência designa o Senador Zeze Perrella para integrar, como titular, a Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em
substituição ao Senador Anibal Diniz, nos termos do
Ofício nº 32, de 2013, da Liderança do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
fício nº 32/2013 – GLDBAG
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em substituição ao Senador Aníbal Diniz, 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 (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – A Presidência designa:
– como membro titular, o Senador Ivo Cassol,
em substituição ao Senador Sérgio Petecão e, como
suplente, o Senador Sérgio Petecão, em substituição
ao Senador Ivo Cassol, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 600, de 2012, conforme Ofício nº 55, de 2013, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
– Como membro titular, o Senador Valdir Raupp
em substituição ao Senador Vital do Rêgo e, como
suplente, o Senador Vital do Rêgo em substituição
ao Senador Valdir Raupp, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 602, de 2012, conforme Ofício nº
56, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar
da Maioria no Senado Federal;
– Como membros titulares, o Senador Casildo Maldaner e a Senadora Ana Amélia em substituição
aos Senadores Paulo Davim e Francisco Dornelles e, como suplentes, os Senadores João Alberto
Souza e Paulo Davim em substituição ao Senador
Romero Jucá e Senadora Ana Amélia, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 601, de 2012, conforme
Ofício nº 57, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal, e
– Como membro titular, o Senador Sérgio Souza
em substituição ao Senador João Alberto Souza
e, como suplente, o Senador João Alberto Souza,
em substituição ao Senador Sérgio Souza, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 590, de 2012,
conforme Ofício nº 59, de 2013, da Liderança do
Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
OF. GLPMDB no 055/2013

Brasília, 27 de fevereiro de 2013

Brasília, 25 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Zezé
Perrella como titular, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT,

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
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Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória no 600, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Vital do Rêgo
Casildo Maldaner
Luiz Henrique
Ivo Cassol
Suplentes
Roberto Requião
Pedro Simon
Jader Barbalho
Sérgio Petecão
Ana Amélia
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
_ Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e
do Bloco da Maioria.
OF. GLPMDB no 056/2013
Brasília, 25 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória no 602, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Pedro Simon
Jarbas Vasconcelos
Valdir Raupp
Benedito de Lira
Suplentes
Sérgio Souza
Clésio Andrade
Vital do Rêgo
Ricardo Ferraço
Ciro Nogueira
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
– Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e
do Bloco da Maioria.
OF. GLPMDB no 057/2013
Brasília, 25 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
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Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória no 601, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Luiz Henrique
Casildo Maldaner
Pedro Simon
Ana Amélia
Suplentes
Vital do Rêgo
João Alberto Souza
Clésio Andrade
Jader Barbalho
Paulo Davim
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do
Bloco da Maioria.
OF. GLPMDB nº 59/2013
Brasília, 25 de fevereiro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
dos Senadores abaixo relacionados para compor a
Comissão Mista, com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 590, de 2012.
Titulares
Eduardo Braga
Waldemir Moka
Sérgio Souza
Jarbas Vasconcelos
Ana Amélia
Suplentes
Vital do Rego
Pedro Simon
Clésio Andrade
João Alberto Souza
Ivo Cassol
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
– Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e
do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 106, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40 § 1º, inciso I do
Regimento Interno, a necessária autorização para
desempenhar missão no exterior, por indicação desta Presidência para participar, como representante
do Senado Federal, na feira “ITB BERLIM 2013”, que
terá lugar em Berlin, Alemanha. O convite do evento
encontra-se anexo.
Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I
do Regimento Interno, que me ausentarei do País no
período de 7 a 11 de março do corrente ano, para o
desempenho desta missão.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – O requerimento lido vai à publicação e
será apreciado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Com a palavra, finalmente, o Senador
Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente desta sessão, Senador Delcídio
do Amaral, Srªs e Srs. Senadores, eu queria primeiro
tranquilizar os Senadores que ainda falarão nesta noite
que o meu pronunciamento será muito breve; não vou
utilizar o tempo e não será um pronunciamento tão
copioso como o do Senador Flexa.
Quero começar esse breve pronunciamento fazendo aqui um registro de que tive oportunidade de
fazer na reunião da CAE, que marcou a eleição da
nova Mesa da Comissão e que gostaria de reproduzir
aqui na tribuna do Senado por um dever de justiça,
que é tributar ao Senador Delcídio do Amaral o nosso
reconhecimento pela sua competente condução dos
trabalhos daquela comissão durante o último biênio.
É uma presidência que foi marcada exatamente pela
forma equilibrada, serena e elegante com que o Senador Delcídio sempre pautou a sua conduta naquela
comissão, permitindo que lá se produzisse um debate
de alto nível, sempre sintonizado com uma agenda de
interesse do País.
Quero também registrar a minha satisfação de
saber que o Senador Delcídio terá a responsabilidade
de relatar uma matéria da maior importância, que diz
respeito a um ponto fundamental dessa agenda federativa, que é a reforma do ICMS.
Tenho certeza de que sob a luz da relatoria de
V. Exª essa matéria será muito bem encaminhada no
interesse dessa que talvez seja uma das mais importantes matérias que serão discutidas nessa legislatura.
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Sem a reforma do ICMS não vamos poder construir um
sistema tributário de classe mundial como desejamos.
Então, eu queria fazer rapidamente esse registro
passando agora ao nosso pronunciamento.
Venho à tribuna no dia de hoje para ressaltar a
importância de refundar as bases do nosso federalismo, tornando mais cooperativas as relações entre a
União, os Estados e os Municípios por meio de inovações legislativas e ações do Poder Executivo.
No âmbito do Congresso, temos importantes desafios, como a votação dos novos critérios de repartição do Fundo de Participação dos Estados (FPE),
as mudanças dos indexadores das dívidas estaduais
e municipais, a reforma do ICMS, que vem também
acompanhada de outras medidas, como, por exemplo, a convalidação dos incentivos fiscais que foram
concedidos à margem do Confaz.
No mês de março, estão previstas as votações
da nova partilha do FPE e a redução das alíquotas interestaduais do ICMS, conforme calendário anunciado
pelo novo Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o nobre Senador Lindbergh Farias. Neste ano
legislativo, é possível conseguir avanços substantivos
nas demais proposições.
Sr. Presidente, no entanto, é preciso também investir em propostas inovadoras no campo de ação dos
Executivos nas três esferas de Governo, de forma a
fortalecer os elos de cooperação, sobretudo emprestando maior suporte institucional, recursos e contrapartidas para os Municípios, que são, certamente, os
entes mais frágeis da nossa Federação.
Nesse sentido, destaco com satisfação o pioneirismo do Governador Eduardo Campos, que recentemente adotou um conjunto de medidas que inauguram
uma nova relação entre o Governo Estadual e os Municípios no nosso Estado. Uma relação de confiança e
de fortalecimento das políticas públicas, que só serão
eficazes se houver uma ação coordenada e articulada nesses dois níveis. O anúncio foi feito na semana
passada num memorável encontro com quase todos
os prefeitos do nosso Estado.
O carro-chefe, meu caro Presidente, é a criação
de um Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, que
repassará, em 2013, R$228 milhões às prefeituras,
sem a necessidade de firmar convênios, desburocratizando a liberação dos recursos, sem, contudo, abrir
mão da eficiência na alocação de recursos, que, naturalmente, estarão sujeitos à devida fiscalização dos
órgãos de controle.
Embora concorde que a fiscalização e a transparência no trato com os recursos públicos devam ser
eficazes e permanentes, o excesso de controle e de
exigências meramente burocráticas tem sido impeditivo
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do acesso da maioria dos Municípios brasileiros aos
recursos, que são imprescindíveis para a implantação
de projetos importantes.
O Fundo de Desenvolvimento dos Municípios,
recém-criado pelo Governo de Pernambuco, priorizará investimentos nas áreas de infraestrutura urbana,
educação, saúde, sustentabilidade e meio ambiente.
Assim, cada Município receberá o equivalente a
uma cota mensal adicional do FPM. Recursos esses
que chegam em momento extremamente oportuno,
dadas as dificuldades financeiras e as necessidades
decorrentes da prolongada seca e do menor crescimento econômico, que acaba por reduzir as transferências do FPM.
Além disso, serão alocados mais de R$400 milhões nas ações de combate à estiagem, nos programas de universalização do Samu, na implantação
das Unidades de Pronto Atendimento, no transporte
escolar e na ampliação do acesso à banda larga nos
Municípios mais distantes do nosso Estado.
Também é digno de registro a oferta de cursos
de gestão e planejamento para as equipes técnicas
municipais. Sabe V. Exª muito bem que os pequenos
Municípios não dispõem nos seus quadros de recursos humanos capacitados a elaborar projetos muitas
vezes e, sobretudo, para eficientizarem os processos
administrativos.
Então, o Governo de Pernambuco, através do Instituto de Gestão, oferece um suporte que se traduz em
cursos de capacitação para gestores desses Municípios.
Portanto, é outra medida que me parece de grande
alcance para poder capacitar esses entes municipais,
sobretudo, para acessarem recursos no plano federal de modo a poderem mobilizar recursos de fontes
mais amplas.
Sabemos das carências de competências institucionais que caracterizam, sobretudo, os pequenos
Municípios.
O Governo do Estado poderá dar uma assistência
importante às administrações municipais na elaboração de projetos, na capacitação de quadros técnicos
e até na orientação das relações dos Municípios com
o Governo Federal.
Nesse sentido, o Governo estadual exerce um
papel estratégico na articulação com o Governo Federal. Por exemplo, nos programas de assistência aos
Municípios no que diz respeito à seca, os recursos são
preponderantemente federais. E não poderia deixar de
ser. Mas, para a definição dessa assistência que foi
prestada pelo Governo Federal, foi fundamental a orientação do governo estadual, levando sempre a Brasília
uma sugestão, uma proposta que melhor focalizasse as
necessidades dessa assistência prestada pela União.
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Na agenda de melhoria dos instrumentos da cooperação federativa, é fundamental reforçar a articulação dos Municípios com o Governo Federal, de modo
a acessar de maneira mais rápida os programas oferecidos, que, às vezes, demandam do Município uma
orientação técnica, uma assistência de que muitas
administrações municipais carecem.
Portanto, Sr. Presidente, é extremamente louvável
e oportuno, nesse contexto, o exemplo que Pernambuco
inaugura de um mecanismo desburocratizado, simplificado, que vai permitir, meu caro Senador Benedito de
Lira, a transferência de recursos para os Municípios,
de fundo a fundo, sem a burocracia dos convênios e
as dificuldades que vêm marcando hoje, sobretudo, o
acesso dos entes municipais a esses recursos.
Portanto, é extremamente louvável e oportuno,
nesse contexto, o exemplo que Pernambuco inaugura,
por meio de uma interlocução franca e de um apoio
concreto do governo estadual aos Municípios no momento em que as gestões que foram agora inauguradas
estão ainda definindo diretrizes e linhas de atuação.
Temos também outras fórmulas que precisam ser
estimuladas, tais como os consórcios intermunicipais.
O Brasil deve valorizar cada vez mais essa pauta federativa, em que os Municípios representam um elo
fundamental.
Era esse o nosso pronunciamento.
Eu agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Muito obrigado, Senador Armando Monteiro, que toca em temas importantes, especialmente tornando a vida do cidadão mais simples, o Brasil
mais desenrolado, facilitando o dia a dia dos nossos
cidadãos e cidadãs.
Portanto, parabenizo-o por mais esse pronunciamento muito lúcido, como sempre.
Eu passo a palavra agora ao Senador Benedito
de Lira. (Pausa.)
Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Então, eu passo a palavra ao Senador Paulo Paim.
Perdão, Senador. Senador Benedito de Lira, foi
um vacilo meu, meu caro Senador.
Com a palavra, o competente Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Delcídio do Amaral, Srªs e
Srs. Senadores, vou utilizar este tempo, no dia de hoje,
para tratar de um assunto que tem relação com o meu
Estado de Alagoas. Alagoas, ao longo da sua história,
tem sido um Estado muito sofrido e cuja maioria da
população, melhor dizendo, 50% da sua população
ainda vive abaixo da linha de pobreza. É um Estado
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que tem uma capacidade de recuperação extraordinária e reputo ser o melhor pedaço de terra do Nordeste.
Mas, ao longo de sua história, ele não foi bem tratado.
Tivemos algumas dificuldades, enormes dificuldades,
e hoje é tido como o mais pobre do Brasil.
A partir de 2007, com a eleição do Governador
Teotônio Vilela, ele teve uma missão difícil, que foi
ajustar as contas públicas, pagar a quem devia, fazer
um aperto fiscal, contar centavo por centavo, para fazer com que o Estado pudesse readquirir sua credibilidade, seja através da iniciativa privada, seja até por
intermédio do Poder Público. O dinheiro não chegava.
E eu me lembro, nobre Senador, de que, para se fazer
as obras estruturantes de qualquer Estado do Brasil,
precisa-se de aporte de recursos do Governo Federal.
Eu exerci alguns mandatos de Deputado Federal.
Nós aprovávamos as emendas de bancada, todos os
parlamentares da bancada federal, para que o Estado
pudesse realmente começar uma obra estruturante; e,
lamentavelmente, pelas dificuldades ou pelo fato de o
Estado estar inadimplente, não recebíamos os recursos, e as obras não eram realizadas, porque o Estado
não tinha potencial financeiro para fazê-las.
Então, a tarefa encontrada pelo Governador não
foi uma tarefa simples, porque mexer em estruturas
antigas para criar bases permanentes de crescimento
não dá visibilidade imediata.
Durante muitos anos, meu Estado, um dos mais
pobres do País, foi prejudicado por Governos paralisados diante das inúmeras demandas sociais econômicas que nós alagoanos conhecemos tão bem. Eles se
preocupavam apenas em apagar incêndios diante da
opinião pública e anunciavam ações que não tinham
lastros, não tinham continuidade. Essas medidas contribuíram para o nosso Estado cair em descrédito diante da iniciativa privada e diante da União. Não éramos
respeitados. Tínhamos que engolir seco, na linguagem
mais popular, tudo que falavam sobre Alagoas e seus
governantes. A falta de planejamento de médio e longo
prazos e de políticas públicas permanentes afugentava os investidores, que tinham medo de mudanças
repentinas nas regras do jogo.
Alguns críticos podem argumentar que a população não pode esperar e que necessita de mudanças imediatas, mas acredito que, na ânsia de resolver
problemas complexos, as gestões anteriores apenas
tomavam medidas fugazes. Acho que temos um longo caminho a trilhar no desenvolvimento do Estado.
Há redução das desigualdades, mas é possível reconhecer avanços, como o crescimento em 40% do
número de empregos formais entre 2009 e 2011. No
mesmo período, foram atraídos 70 novas indústrias,
30 empreendimentos comerciais de grande porte e 25
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novos hotéis instalados em Alagoas, conforme dados
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico de Alagoas.
Alagoas, Sr. Presidente, é o segundo Estado do
Nordeste e o 13º do ranking nacional em distribuição
de renda na economia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos de Trabalho e
Sociedade. O indicador de concentração de renda no
Estado de Alagoas passou de 0,57 para 0,52, entre
os anos de 2009 e 2011, antecipando o cumprimento
da meta para 2014, que era de 0,54.
Para aumentar os investimentos, a Secretaria
de Planejamento de Alagoas definiu seis eixos estratégicos, com iniciativas robustas, que alavancam
o potencial de Alagoas e atendem às necessidades
de mercado. São consideradas prioridades para investimentos: o Canal do Sertão, o turismo, os setores
químico-plástico, o setor sucroenergético, comércio e
serviços, indústria naval e metal-mecânica e demais
segmentos industriais que formam as cadeias produtivas desses setores.
O Canal do Sertão, Sr. Presidente, é uma obra que
traduz, no momento, a maior obra hídrica do Governo
de Alagoas, com a bênção do Governo Federal. É um
eixo estratégico do Governo, pois levará água para o
Agreste e o Sertão do Estado. Serão inaugurados, em
março, os primeiros 65km dessa obra, que passará
por Delmiro Gouveia, Água Branca, Olho d’Água do
Casado e Inhapi. Essa obra, Sr. Presidente, tem uma
importância do resgate da imagem de Alagoas junto
ao Governo Federal, pois, sem a sua inclusão no Programa de Aceleração do Crescimento, dificilmente não,
obrigatoriamente a obra não existiria, porque o Estado
de Alagoas não dispunha de recursos para tocar essa
obra. Graças à sensibilidade do Presidente Lula, que
colocou, incluiu no PAC a obra do Canal do Sertão, a
inclusão do Canal do Sertão foi possível, porque o Estado mostrou ao Presidente Lula e à Presidenta Dilma
que Alagoas é um Estado sério, apartidário e que busca as melhores soluções para os alagoanos. Quando
os 250 quilômetros do Canal forem concluídos, um
milhão de alagoanos serão beneficiados em 42 Municípios. A água será usada também para piscicultura,
pecuária de pequeno porte, agroindústria e fruticultura. O objetivo é atender pequenos empreendimentos
e solidificar a agricultura familiar como alternativa de
renda, principalmente nas populações que ficarão às
margens do Canal.
Há outro segmento que está tendo objetividade
no meu Estado: naval/metal mecânico. O segundo
eixo estruturante do Estado de Alagoas é o naval/
metal mecânico, que está de olho na expansão do
mercado doméstico e na possibilidade de ocupar o
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mercado internacional. Alagoas tem vocação natural
para empreendimentos dessa categoria, devido às características físicas e geológicas. São segmentos que
geram empregos em toda a sua cadeia produtiva, desde componentes para os navios até alimentação para
os trabalhadores. O eixo metal mecânico e naval, Sr.
Presidente, deve investir mais de R$1,7 bilhão em sete
empreendimentos, que vão gerar 8 mil novos postos
de trabalho. O maior desses empreendimentos é o estaleiro Eisa. Em muitas oportunidades, já fomos cobrar
da Presidente Dilma e das autoridades constituídas do
Brasil para que pudesse instalar o estaleiro em Alagoas.
Infelizmente, até agora ainda não foi possível, mas já
avançou muito. A última audiência pública ocorreu há
alguns dias, no Município de Coruripe, na região sul
do meu Estado. E nós alimentamos a esperança de
que, breve, por esses próximos 60 dias – acredito –, o
Ibama deverá nos fornecer a licença ambiental para o
início daquela importante obra, que gerará, na primeira
hora, 4.500 empregos diretos, atendendo, sem dúvida
nenhuma, um grande contingente de trabalhadores do
Estado de Alagoas. Pois bem, Sr. Presidente, estou
acompanhando atentamente todo o processo para que
tenha um desfecho positivo. Essa é nossa expectativa.
Há outro segmento importantíssimo para o desenvolvimento da atividade do Estado de Alagoas: o
químico e plástico, indústria que influencia todas as
cadeias e complexos industriais. Assim, a cadeia produtiva da química e do plástico recebeu aproximadamente R$1,5 bilhão em investimento de 29 empresas e
gerou 2.417 empregos diretos nos últimos cinco anos.
Somente a Braskem investiu R$1,2 bilhão na ampliação da planta de PVC, para ampliar a capacidade de
produção de 260 mil toneladas/ano para 460 mil toneladas/ano. Esse resultado só foi possível porque o
Governo do Estado estava disposto a criar um terreno
propício para a geração de empregos, com a criação
do Núcleo de Tecnologia do Plástico, que oferece capacitação na área.
Segmento sucroenergético. O Governo do Estado
também tem estratégias para resgatar a capacidade
produtiva de setores que estão em crise, como o segmento sucroenergético. Assim, esse é o quarto eixo estratégico, com foco na produção de energia e alimento.
O segmento é considerado uma grande aposta para
substituir os combustíveis fósseis. A previsão da Secretaria de Planejamento de Alagoas é que esse eixo
movimente cerca de R$500 milhões com a instalação
de três novos empreendimentos até 2014.
Agora, Sr. Presidente, vamos tratar de um assunto
que é a vocação primeira do meu Estado, o turismo.
Outro eixo considerado estratégico é o turismo. Alagoas possui o mais belo litoral e muitas atrações naturais
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que podem ser exploradas pelo turismo para gerar emprego e renda. Repito, Sr. Presidente: é o mais belo
litoral, quer norte ou sul do Brasil. Com muito respeito
a todos os outros litorais que nós temos, mas Alagoas foi protegida pela natureza com relação a isso aí.
Segundo dados da Secretaria de Turismo de Alagoas,
entre 2007 e 2012, 19 hotéis se instalaram no Estado,
com investimento da ordem de R$342 milhões, geração de 2.696 empregos diretos e 10 mil indiretos. Até
2014, está previsto incremento de mais 13 mil leitos e
a criação de 5.500 empregos diretos e 21.700 indiretos. Para minimizar os efeitos da sazonalidade, o Estado foca também no turismo de negócios e eventos.
Neste ano, destinei eu, particularmente, numa emenda
ao Ministério do Turismo, cerca de R$10 milhões para
fazer o processo de climatização do Centro de Convenções Ruth Cardoso, para que Alagoas dispute, em
pé de igualdade com outros Estados, esse mercado.
Desses R$10 milhões, Sr. Presidente, o Ministério do
Turismo já fez o empenho de R$5 milhões, e, com a
aprovação do nosso Orçamento, o Ministro Gastão se
comprometeu que daria os outros R$5 milhões, porque a obra é da maior importância para incentivar o
turismo no meu Estado.
O Governo de Alagoas ainda aposta em outros
segmentos industriais, como alimentos e bebidas,
que centralizam os investimentos de mais de R$380
milhões para a implantação de 13 empreendimentos
e geração de 2.073 postos de trabalho.
Também está previsto o investimento de mais de
R$270 milhões, em 16 novos empreendimentos, e o
segmento de mineração, com R$1,2 bilhão.
Comércio e Serviços. Outras áreas com grande
potencial de geração de emprego e renda são os setores de comércio e serviços. Entre shoppings, mercados e hipermercados, até 2014, o Estado deve receber investimentos da ordem de R$785 milhões, em
25 empreendimentos, que devem criar mais de 10 mil
postos de trabalho.
A divisão das potencialidades em eixos estruturantes pelo Governo de Alagoas já mostram resultados tanto na balança comercial quanto nos indicadores sociais.
Desde 2009, Alagoas vem apresentando taxas
de crescimento acima da média da Região Nordeste
e do Brasil. Segundo dados do IBGE e da Secretaria
de Planejamento do Estado, o Produto Interno Bruto
cresceu 2,1%, superando a média do Nordeste, que
foi de 1%, e a do Brasil, que decresceu 0,3%. A previsão de crescimento em Alagoas, em 2012, é da ordem
de 6,6%, bem acima do crescimento do Brasil, que foi
de apenas 1%, e dos maiores Estados do Nordeste –
Bahia, 3%; Pernambuco, 2,3%; e Ceará, 3,2%.
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A evolução recente da economia alagoana tem
como pilares a retomada do setor industrial, devido aos
incentivos de infraestrutura oferecidos pelo Governo
do Estado, foco e planejamento.
Os opositores ao Governo de Alagoas podem
alegar que ainda existem problemas na educação,
na saúde e na segurança, mas essas ações também
contribuíram e contribuirão ainda mais para a melhoria
desses indicadores. Quanto maior a atividade econômica, maior o recolhimento de impostos e mais investimentos para a população.
E os resultados começam a aparecer. O Estado é
exemplo do Fundo das Nações Unidas para a Infância,
o Unicef, na redução da mortalidade infantil ao reduzir
em 43% o número de óbitos evitáveis entre crianças.
Na segurança pública, conseguimos apoio do
Governo Federal para fortalecer as instituições policiais e reorganizar os serviços. Com a implantação do
Programa Brasil Mais Seguro, pela primeira vez em 12
anos, Alagoas conseguiu uma redução substancial no
número de homicídios. De acordo com os dados do
Ministério da Justiça, entre junho e novembro do ano
passado, a redução nos homicídios chegou a 30% em
Alagoas e 54% em Maceió, em relação ao mesmo período de 2011.
Só atingimos esse resultado porque unimos esforços, deixando de lado as diferenças partidárias.
Não estou dizendo que todos os problemas de
Alagoas foram sanados...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –...
mas que somente é possível alcançar o desenvolvimento sustentável com políticas de Estado modernas,
duradouras e sem ter cor partidária, Sr. Presidente, porque a cor partidária deve existir quando nós estamos
em busca do voto; terminada a eleição, desarmam-se
os palanques e deveremos todos nos unir para lutar
em benefício dos nossos Estados, assim como faz V.
Exª e toda a classe política do Estado do Mato Grosso
do Sul, e como fazem os Senadores e outros políticos
do Estado do Rio Grande do Sul.
Então, essa é a ação que nós estamos fazendo
em defesa do desenvolvimento de Alagoas, do bem-estar da sua população e da prosperidade daquele
povo, que era e é tido ainda como o mais pobre. Mas
nós já tivemos um avanço considerável.
Agora mesmo, o Governo do Estado transferiu a
sede do Governo...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, vou encerrar.
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... a sede do Governo para o Alto Sertão do meu
Estado, porque nós estamos vivendo a pior seca desses últimos anos ou desses últimos cem anos. É uma
coisa assustadora. E, na verdade, o Governo Federal
tem sido parceiro, e o Governo do Estado, com as
poucas condições de que o Estado dispõe, também
está chegando dentro, para atender, melhor dizendo,
aqueles que são os flagelados da seca horrível que
assola o Semiárido brasileiro e principalmente o Semiárido do meu Estado.
Agora mesmo, com a interveniência do Governo
Federal, o Governador anunciou a construção de mais
três grandes adutoras: duas no Alto Sertão da bacia
leiteira e do Alto Sertão, e uma outra no Agreste, com
recursos do Governo do Estado e de uma PPP, da ordem de aproximadamente R$400 milhões.
Ora, Sr. Presidente, se nós tivéssemos tido isso
ao longo desses últimos...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
nos últimos seis anos, lógico que Alagoas não estaria
na situação que se encontra hoje. Daí por que eu gostaria de, aqui, nesta oportunidade, congratular-me, sem
dúvida nenhuma, com o Governo do Estado, por ter
feito um esforço incomum, para fazer com que esses
números pudessem ser oferecidos à sociedade brasileira, que está vendo que lá há um Governo... Olhe, Sr.
Presidente, como existem muitas coisas, hoje podemos dizer que o Governo de Alagoas, nesses últimos
seis anos, não tem sido alvo de um mínimo de desgaste no que diz respeito a qualquer tipo de malfeito
praticado por quem quer que esteja exercendo cargo
no Governo do Estado do meu pequenino e querido
Estado de Alagoas.
Então, eu queria, nesta oportunidade, mais uma
vez, agradecer ao ex-Presidente Lula, que foi um benfeitor de Alagoas, como foi um benfeitor para o Nordeste.
Quero agradecer à Presidenta Dilma, que não
deixou de dar continuidade...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
à política implantada pelo governo do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
Então, nós, alagoanos, somos gratos a esse Governo do PT, porque também somos aliados.
E eu quero dizer a V. Exª que uma das melhores
coisas que eu já fiz, durante a minha história política,
quando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se lançou candidato na primeira eleição em 1989, foi eu ter
ido para o palanque do PT, apesar de não ser filiado
ao Partido dos Trabalhadores. Eu dizia que já tinha votado em diversas autoridades importantes deste País,
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intelectuais, industriais, militares, etc., mas que eu iria
votar agora num trabalhador. E votei num trabalhador,
e o trabalhador, na verdade, fez com que este Brasil
melhorasse, fez com que o pobre brasileiro pudesse
ser ouvido, fez com que o pobre brasileiro pudesse ter
oportunidade de dizer: “Agora não vou mais catar lixo”.
Eu tenho hoje por melhor...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Encerro as minhas manifestações e digo que continuo
acreditando no meu Estado. Vamos trabalhar aqui em
Brasília para que as coisas possam acontecer. É um
Estado pequeno, mas é um Estado, na verdade, que
precisa crescer, desenvolver-se, melhorar e dar melhor
qualidade de vida a sua população.
Muito obrigado a V. Exª pela tolerância.
Eu queria dizer ao povo de Alagoas: nós estamos
atentos, cuidando das coisas de Alagoas. Nós somos
aliados do povo, para que possamos aqui fazer acontecer. E essa é a meta de todos nós que fazemos a
Bancada federal aqui no meu Estado, aliás, do Estado
de Alagoas, aqui em Brasília.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Muito obrigado, Senador Benedito de Lira.
Parabenizo esse esforço de Alagoas, Estado que tem
um potencial não só turístico, é só um dos eixos, mais
a área petroquímica, estaleiros, setor sucroenergético,
e não tenho dúvida nenhuma de que o valoroso povo
de Alagoas vai enfrentar os próximos desafios e terá,
sem dúvida nenhuma, um grande futuro com grandes
representantes como V. Exª.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, o incansável Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Coloco em votação o Requerimento
nº 106, de 2013, da Senadora Lídice da Mata, que
solicita licença dos trabalhos da Casa para participar,
como representante do Senado Federal, da feira “ITB
Berlim 2013”, por indicação da Presidência, a convite
do Instituto Brasileiro de Turismo, entre os dias 7 a 10
de março do corrente, e comunica, nos termos do art.
39, inciso I, do Regimento Interno, a ausência do País
durante o período de 7 a 11 de março.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – A Presidência designa o Senador João
Capiberibe para integrar, como titular, a Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em
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substituição à Senadora Lídice da Mata, que passa a
ocupar a suplência, na mesma Comissão, nos termos
do Ofício nº 30, de 2013, da Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício no 30/2013 _ GLDBAG
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador João
Capiberibe como membro titular, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa _ CDH, em
substituição a Senadora Lídice da Mata, que passa
ocupar a suplência 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 (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Com a palavra, agora, o Senador Paulo
Paim.
Gostaria de registrar que, depois do Senador
Paulo Paim, o Senador Ciro Nogueira. Em seguida, o
nosso Senador João Vicente Claudino.
Com a palavra, Senador Paulo Paim, Senador
pelo Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Delcídio do Amaral, Senadores e Senadoras, 21h44,
venho à tribuna porque não tinha como eu não registrar um grande evento que hoje se realizou em São
Paulo, lembrando os 30 anos da Central Única dos
Trabalhadores.
Sr. Presidente, o Presidente Vagner, presidente
da Central, me ligou e pediu muito que eu estivesse lá
em São Paulo, porque eu fiz parte da primeira executiva
da CUT, fui Secretário-Geral, há 30 anos.
Eu disse ao Presidente Vagner que, infelizmente,
não dava para ir, pois quarta-feira é dia de plena atividade aqui no Congresso, e estaríamos elegendo os
Presidentes das comissões de que eu participo – por
exemplo, Comissão de Assuntos Sociais, que foi o Senador Waldemir Moka, e o Presidente da Comissão de
Educação, o Senador Cyro. E, também, articulamos,
já, a votação da Presidência da Comissão de Direitos
Humanos – de que também participo – em que será
empossada, amanhã de manhã, a Senadora Ana Rita.
Também dizia a ele que tínhamos votação, hoje,
de autoridades e de duas medidas provisórias. De uma
delas V. Exª, inclusive, foi Relator, com a competência
de sempre, e foi aprovada por unanimidade.
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Mas não poderia deixar de vir à tribuna e de lembrar aquele momento histórico. Até porque, Sr. Presidente, eu – com muito orgulho digo isso – tenho uma
relação excelente com todas as centrais sindicais, todas. Não há uma central, não há uma confederação,
não há um sindicato com o qual eu não tenha uma
relação do mais alto nível.
Inclusive, no dia de hoje, eu recebi aqui a mais
nova central que foi formada no Brasil, a CSB, cujo Presidente é o Antonio Neto. Eu, normalmente, despacho
aqui no cafezinho do Senado pela manhã, e estiveram
aqui mais de 100 dirigentes sindicais. Foram apresentados a mim, um por um: o Estado, a categoria, o que
fazem, o que representam. E eu disse a eles que a central é bem-vinda e que o tratamento que eu dou para
as outras centrais, naturalmente, darei para a CSB, a
central da qual o Presidente é o Neto.
Mas, Sr. Presidente, no dia de hoje, em São Paulo,
nós tivemos o ato lembrando os 30 anos da fundação
da Central Única dos Trabalhadores. Eu estava lá. Eu
participei daquele momento marcante para todos nós.
Até aquele período, Sr. Presidente, o movimento
sindical estava unificado. Assim foi no Conclat. Depois
do Conclat, surgiram outras centrais sindicais, como a
CUT, a Força Sindical, UGT, CGT, força independente,
e por aí foi. Mas, naquele período, eu presidia, no Rio
Grande do Sul, uma central unitária – Central Estadual de Trabalhadores. Ela unificava todos os segmentos
dos trabalhadores no Rio Grande. Eu presidia o Sindicato Metalúrgico de Canoas e presidia essa central
unitária. Mas quis o destino que diversas centrais fossem criadas. E, nesse encontro em São Paulo, com a
presença do Presidente Lula, lembro-me até hoje de
Olívio Dutra, nós elegemos, então, a primeira executiva
da CUT. Jair Meneguelli, Presidente; Avelino Ganzer,
Vice; e eu fui eleito como Secretário-Geral. Por isso, eu
faço questão de deixar registrado nos Anais da Casa.
A primeira executiva da CUT, que foi homenageada hoje em São Paulo, tinha Jair Meneguelli, como
Presidente; Avelino Ganzer, como Vice-Presidente;
eu fui eleito Secretário-Geral. Depois, tínhamos na
executiva Jacó Bittar, João Paulo Pires de Vasconcelos, Abdias José dos Santos – grande Abdias –, José
Novaes e, como eu disse, Avelino Ganzer, que representava a área rural.
Também hoje em São Paulo, Sr. Presidente, foram
homenageados os ex-Presidentes da Central: Jair Meneguelli, já citado; o nosso querido Vicentinho, Vicente
Paulo da Silva; João Felício; Luiz Marinho, que hoje é
Prefeito de São Bernardo; Artur Henrique; e ainda outros
nomes que ajudaram a construir a Central, como, por
exemplo, Kjeld Jakobsen, Olívio Dutra, Gilmar Carneiro
dos Santos, Mônica Valente, Rose Pavan.
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Meu amigo Vagner Freitas de Moraes, Presidente da CUT, faço questão de registrar, neste momento
aqui, o meu reconhecimento pela luta dessa central
tão querida de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
O que a CUT fez e faz, ano a ano, com dedicação e
com garra, sempre firme na defesa dos direitos e conquistas dos trabalhadores brasileiros. É claro que isso
é motivo de orgulho para todos nós que estivemos lá
no momento da fundação.
A Central Única dos Trabalhadores hoje começa,
Sr. Presidente, os atos de lembrança dos 30 anos, mas
ela foi fundada no dia 28 de agosto de 1983, no antigo
estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo,
em São Paulo. Participaram desse evento, me lembro
hoje, e até hoje na minha página quem entrar vai ver
um vídeo em que eu faço a defesa daquela executiva,
que acabou sendo eleita e depois empossada. E houve a defesa muito firme também do Presidente Lula e
de Olívio Dutra. Ambos não faziam parte. Estavam lá
para defender aquela executiva em que eles acreditavam e, com certeza, deu certo.
Participaram desse evento mais de 5 mil delegados, 912 entidades, 335 urbanos, 310 rurais e 134
associações pré-sindicais, 99 associações de servidores públicos, 5 federações, 8 entidades nacionais
e confederações.
O contexto econômico e social da época era impressionante. O Brasil estava mergulhado em uma crise praticamente sem tamanho. A inflação ultrapassava
os 150%, a dívida externa chegava a US$100 bilhões,
o desemprego crescia, o salário mínimo não chegava
a US$50, os salários cada vez mais arrochados. Sem
contar que estávamos vivendo um período de regime
militar, uma ditadura que havia iniciado lá em 1964,
com a deposição do Presidente Jango.
Em plena época da ditadura, foi um gesto ousado,
liderado, Senador Delcídio, não tem como não dizer,
por Luiz Inácio Lula da Silva, quem liderou a formação da Central.
A CUT surgiu exigindo, primeiro, o fim da Lei de
Segurança Nacional, o fim do regime militar, combate
à política econômica daquele governo, contra o desemprego, pela reforma agrária sob controle dos trabalhadores e trabalhadoras, reajustes trimestrais, brigávamos na época porque a inflação era maluca todo
mês, exigindo liberdade e autonomia sindical, redução
da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem
redução de salários.
Aqueles dias de agosto, 26, 27 e 28, final de inverno. Foi um dos momentos, eu diria, mais fortes da
minha vida no movimento sindical e com certeza mexeu com as emoções de milhões de trabalhadores em
todo o País. Eu me recordo aqui, Sr. Presidente, e cito
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na minha fala, quando um trabalhador do Nordeste,
que acalantava esse sonho de termos uma central,
me disse quase aos prantos: “Paim, o sonho de criar
uma central se tornou realidade”. E claro que foi um
momento muito forte.
No livro que escrevi de memórias de um trabalhador, lançado em 2006, eu lembro esse e outros
fatos. Mas houve um momento especial, que meus
amigos da Central sabem e não há como eu não comentar aqui, Senador Delcídio, e en passant, vamos já
para o finalmente. Houve um momento em que o Rio
Grande do Sul não estava na executiva. Eu liderava
ou coordenava, não importa, toda aquela bancada de
guerreiros do Rio Grande, e lembro que disse: olha,
pela história do Rio Grande, história de lutas, de guerreiros, nas caminhadas que lá fizemos. Por exemplo,
íamos de Canoas a Porto Alegre a pé, em plena ditadura. Sai de Canoas com cinco mil homens e cheguei
em Porto Alegre, em frente ao Palácio, com mais de
vinte mil homens e queria invadir o Palácio. Eu tive
que usar, sem microfone, e a população repetia: “Não
à provocação; não à invasão”. Não invadimos o Palácio, fomos recebidos pelo Governador em exercício e
contei fatos como o deslocamento que fizemos para
fora do Brasil na busca de pedir a liberdade de Lilian
e Universindo. Se liberte!
Deslocamento que fizemos à Nicarágua em plena
época de guerra. Estivemos no fronte na Nicarágua,
tendo uma posição firme e clara do movimento sindical gaúcho contra aqueles que queriam acabar com
o Governo do grande líder, na época, era inspirado
em Sandino.
Sr. Presidente, quando disseram que nós não
estávamos na Executiva, eu peguei o crachá – acho
que foi por isso que, uma vez, quase rasguei a Constituição na Câmara quando queriam retirar o direito
dos trabalhadores – e disse: “A Bancada gaúcha está
se retirando”. Quando chego na metade de rasgar o
crachá, o Lula disse: “Que que é isso?” E ele e Olívio
Dutra nos chamaram para conversar e, depois de muita
conversa, ajustamos e a Bancada gaúcha ficou então
com a Secretaria-Geral da Central em uma noite histórica e acabei junto com o Olívio e o Lula fazendo a
defesa, naturalmente, com o Meneguelli e tantos outros.
Sr. Presidente, de fato, foi um momento forte e
bonito para todos nós. A Central Única dos Trabalhadores é a maior central sindical do Brasil, é a maior
sindical, eu diria aqui da América do Sul. É a quinta da
América Latina. Eu diria que os dados mostram que
ela é a quinta maior do mundo, com 3.438 entidades
filiadas; 7.464.847 de trabalhadores associados, representando, nada mais, nada menos, que 22 milhões
de trabalhadores.
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A CUT tem por princípio a igualdade e a solidariedade, tem por objetivo organizar, representar e lutar
pelos trabalhadores do campo e da cidade, do setor
público e da área privada. Tem como finalidade – e, por
isso, defendo aqui sempre com muita convicção – a
defesa dos trabalhadores da ativa, mas também dos
aposentados e dos pensionistas.
Lutar por melhores condições de vida e de trabalho, por uma sociedade justa e democrática, onde
todos tenham direitos e oportunidades iguais.
Parabéns, companheiros da Central Única dos
Trabalhadores. Parabéns a todas as centrais sindicais, mas hoje eu homenageio a CUT pelos 30 anos
de existência e de resistência.
Faço aqui a minha saudação à atual direção e
deixo um grande abraço a todas as entidades filiadas
à CUT e a todas aquelas que são filiadas também às
outras centrais sindicais.
O momento é de lembrança, mas de uma lembrança gostosa, ciente do dever cumprido. Participamos, em
cada momento da nossa vida, da nossa caminhada,
sempre olhando para frente, Sr. Presidente. E uma frase
marcou cada dia em que militei no movimento sindical.
E a frase, depois usei quando optei pelo Partido dos
Trabalhadores, logo após a fundação da CUT, para ser
Deputado Federal Constituinte. Lá no congresso do Rio
Grande do Sul que decidiu que eu deveria representar os trabalhadores gaúchos como candidato único à
Constituinte – havia dois candidatos; o outro desistiu
para que eu fosse o único –, eu usei a seguinte frase:
a minha vida é a luta em defesa dos trabalhadores da
área pública e da área privada, dos aposentados e
pensionistas e de todos os discriminados.
Esse foi o eixo da minha vida como sindicalista,
e não mudei, Sr. Presidente. Continua sendo o eixo da
minha vida aqui no Parlamento.
Agradeço. Fiquei nos dez minutos para que os
outros Senadores possam usar da palavra.
É isso, Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Parabéns, Senador Paim, pelo pronunciamento.
Quero parabenizar a CUT pelos seus trinta anos,
o Vagner. Hoje estive com o Vicentinho também, que
esteve no evento em São Paulo, um evento extraordinário, um evento comemorativo de uma central que tem
uma grande história, que se confunde com a história
de V. Exª também, paladino dos aposentados, dos movimentos sociais, que faz simplesmente um mandato
impecável aqui no Senado Federal, representando
com dignidade e muito orgulho o valoroso Estado do
Rio Grande do Sul.
Parabéns pelo pronunciamento, Senador Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Com a palavra agora o Senador Ciro
Nogueira, do Piauí.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Meu
querido amigo e Presidente, nobre Senador Delcídio
do Amaral, Srs. Senadores, meu querido amigo e conterrâneo do Estado do Piauí, Senador João Vicente,
venho aqui hoje, Sr. Presidente, trazer uma preocupação, uma preocupação com o meu Estado do Piauí.
Venho hoje a esta tribuna para manifestar essa
preocupação diante da recente divulgação de um estudo denominado Gestão dos Estados Brasileiros, que
avaliou o preparo dos Estados brasileiros para receber
investimentos estrangeiros.
Segundo o ranking produzido e divulgado pela
Unidade de Inteligência do grupo inglês Economist, da
conceituada revista também de economia The Economist, o Piauí ocupa a 26ª posição entre os Estados
mais competitivos do nosso querido Brasil. Isso significa dizer, infelizmente, que o nosso querido Piauí é
um dos piores Estados na atração de investimentos
do nosso País.
Trago isso a esta tribuna, Srªs. e Srs. Senadores,
e não tenho a intenção de desmerecer o nosso Estado. Ao contrário. Quero fazer um alerta e ressaltar que
não temos poupado esforços e recursos para que o
Piauí possa melhorar a vida de nossa população. Mas
é preciso, Senador Delcídio, Senador João Vicente,
avançar, e avançar muito mais. É preciso erguer a nossa cabeça diante desse estudo, mas cobrar também
soluções, pois esse levantamento apontou um cenário
muito preocupante. É uma situação que exige reformas
urgentes, com o objetivo de promover o aumento da
nossa capacidade e atrair investimentos estrangeiros
e nacionais, Senador João Vicente, V.Exª que conhece
tão bem o nosso Estado. Talvez, Senador Delcídio, seja
o político piauiense com mandato com maior conhecimento das potencialidades, porque conhece todos
os Municípios do Estado do Piauí, o nosso querido
Senador João Vicente.
Quero assinalar que, das oito categorias analisadas, o Piauí ficou nas últimas posições em cinco
delas, que são as seguintes: Ambiente Econômico, 27ª
posição; Recursos Humanos, 26ª posição; Políticas
para Investimentos Estrangeiros, Inovação e Sustentabilidade, 25ª posição. E já na categoria de Regime
Tributário e Regulatório o Piauí nem sequer pontuou,
Senador Delcídio.
Vou me ater agora ao quesito Infraestrutura, pois
o Piauí ficou à frente de nove Estados, mas a nota
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atingida (12,5%) ainda foi classificada como muito
ruim, tomando como parâmetro a média nacional, que
é de 26,9%.
Srªs e Srs. Senadores, a publicação é respeitada
por empresários estrangeiros e serve como orientação
para se buscar um destino para seus investimentos.
O Piauí, com suas potencialidades praticamente
ignoradas, é um gigante adormecido. E o nosso povo é
penalizado com as conseqüências de falta de políticas
públicas capazes de atrair investimentos.
Um exemplo é a infraestrutura. No Ranking de
Gestão dos Estados Brasileiros, levou-se em consideração a qualidade de nossa rede de telecomunicações,
acesso à Internet de alta velocidade e as condições
da nossa malha rodoviária.
Realmente, o fornecimento precário de energia
elétrica no Estado do Piauí contribui para afugentar
os investidores. Estivemos recentemente, na semana
passada, com a nossa Ministra Chefe da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, e pedimos uma intervenção no que
consideramos ser uma das deficiências mais graves da
infraestrutura da Eletrobrás no Piauí. Quando acontece
– o Senador João Vicente sabe disso – a interrupção
de fornecimento, e isso tem comumente acontecido
no nosso Estado, é preciso recorrer à administração
da empresa no Rio de Janeiro, porque não há representante com capacidade de resolver esses pequenos
problemas no Estado do Piauí.
Descentralizar a gestão da Eletrobrás seria um
passo, ainda que mínimo, no sentido de buscar melhorar os serviços no nosso Estado, que sofre com a
péssima qualidade no fornecimento de energia elétrica.
E geração, Senador Delcídio, V. Exª sabe muito bem,
é um item essencial para dar segurança às indústrias
que possam se instalar no nosso Estado.
Na categoria de Regime Tributário e Regulatório
o Piauí sequer pontuou. Foram avaliadas a consistência do sistema tributário e a facilidade para a abertura
de empresas.
Sem dúvida, trata-se de outro componente determinante para atrair novos negócios e, sob o meu ponto
de vista, demonstra que passou da hora de o governo
do Estado repensar o modelo existente, sob pena de
continuarmos perdendo investimentos no nosso Piauí.
Há poucos dias, tomei conhecimento, Senador
Delcídio, de que o Chile aprovou uma lei em que a
abertura das empresas passou a ser feita em apenas
um único dia pela Internet, e a custo zero. Não estou
defendendo que isso aconteça no nosso País, mas é
um exemplo de inovação que temos que seguir e buscar aprimorar a cada dia.
Esta é a segunda edição do Ranking e os dados
são de 2012. A primeira edição analisou índices de
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2011, e o Piauí, àquela época, já aparecia como um
dos Estados mais despreparados para receber empreendimentos. Nem por isso nós tomamos esse exemplo
para ter avanços significativos, ou seja, a pesquisa não
serviu para incentivar novas ações e novos caminhos
dos nossos governantes.
É preciso não só modernizar a administração,
mas também qualificar a mão de obra, melhorar a infraestrutura, investir no ensino e pesquisa para alcançarmos a inovação.
Temos conseguido captar importantes recursos
para o nosso Estado, por meio de emendas parlamentares, e importantes investimentos do Governo Federal,
da nossa Presidente Dilma Rousseff, mas as políticas
públicas estaduais adotadas não estão apresentando
resultados esperados.
Especialistas afirmam que o bom planejamento é
o que faz diferença quando se trata de competitividade.
E digo mais: quando não se sabe o caminho para o
caminho que se está indo, todo caminho levará a lugar
nenhum, Senador Delcídio.
Então, o que falta no nosso Piauí é um bom projeto global, mais do que isso, falta uma boa execução.
A partir daí é que o nosso Estado estará verdadeiramente pronto para o futuro.
Um aparte ao Senador João Vicente Claudinho.
O Sr. João Vicente Claudino (Bloco/PTB – PI)
– Antes que S. Exª termine esse importante pronunciamento, Presidente Delcídio, eu li também esse estudo,
que foi publicado na revista Veja, no final do ano passado, quando apresentava o ranking de todos esses
ambientes, com muita preocupação realmente. Acho
que sofremos muito no Estado do Piauí. E tanto eu
como V. Exª atuamos na esfera política, mas temos uma
raiz na iniciativa privada e sabemos o quanto é gerar
emprego, trabalho e desenvolver no Piauí, Presidente Delcídio, e também no Brasil. Esse estudo retrata
a realidade, não é uma ficção científica, de maneira
alguma. Acho que temos, até dentro do Piauí, piauis
bem diferentes. V. Exª tocou na questão do potencial
econômico. Presidente Delcídio, hoje no Piauí nós vivemos um cenário sui generis. No nosso semiárido,
segundo é dito pelos próprios produtores, em grande
parte da região do Estado do Piauí, talvez seja a maior
seca desde que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, enquanto o nosso cerrado atingiu as maiores produtividades e este ano irá atingir também as maiores
produtividades. Agora, o que tem acontecido no cerrado piauiense, Senador Ciro Nogueira, V. Exª conhece
muito bem, vem muito da capacidade, da ousadia, da
competência da classe empresarial que investe lá, de
todo o Brasil. Ainda falta muito de infraestrutura para
o escoamento da produção. A nossa Transnordestina
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está parada. Ontem, tivemos, na Bancada do Bloco União e Força, um almoço com a Ministra Miriam
Belchior e lembrávamos e cobrávamos do Governo a
retomada de um ritmo forte da Transnordestina, que
será importante. Uma pena é que o escoamento dessa
produção... E não há um aceno para transformarmos
essa produção do Piauí. Vamos exportar matéria-prima
dos nossos cerrados. A Transnordestina vai levar para
Pecém ou para Suape, podendo ter o grande e eterno
sonho de todos os piauienses já viabilizado, o porto
Luís Correia. Nós somos o único que não tem. Mas V.
Exª toca num ponto importantíssimo. Nós temos que
repensar o Piauí – o Piauí que queremos construir.
Nós só vamos ter um Estado pujante, forte e desenvolvido na essência quando diminuirmos com projeto
esses gargalos e discutirmos com quem produz, com
quem decide essa produção, criarmos esse ambiente
político que pense no futuro do Estado em longo prazo, mas pense num Estado verdadeiramente melhor
e mais eficiente. V. Exª está coberto de razão: essa é
uma discussão que tinha que ser feita ontem para que
pudéssemos verdadeiramente... Fico muito preocupado
e dizia, voltando um pouco, ao Senador Flexa Ribeiro. Quando houve o plebiscito de Carajás e Tapajós,
Senador Delcídio, eu dizia: Flexa, eu fico preocupado,
porque se forem criados dois Estados, são mais dois
degraus que iremos cair na classificação, porque já
nascerão maiores do que o Piauí economicamente e
com infraestrutura melhor para colocar o que produzir
dentro do mercado, com uma logística já existente. Então nós temos que caminhar muito. Que isso sirva de
alerta para um ponto que V. Exª não tocou, mas que
diz respeito a esse estudo: o ambiente político. Já vimos Estados aqui do Brasil, como há anos, o Estado
do Rio Grande do Sul: numa decisão do Governador,
uma montadora de automóveis saiu de lá e foi para a
Bahia. Então nós temos que ter um ambiente político
que pense desenvolvimento, que tenha uma cultura de
desenvolvimento, de modo que possamos fazer menos
tempo de política e mais tempo de desenvolvimento,
porque assim vamos ter um Estado de que, nós, na
atuação política, vamos nos orgulhar. Parabéns a V. Exª.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Muito
obrigado, Senador.
O que é importante desse estudo, Senador Delcídio, é que não podemos mais esconder a nossa realidade. Nós temos que enfrentá-la. E eu me insiro dentro
dessa situação, até como uma das pessoas que não
foram capazes, durante o meu mandato de Deputado,
de mudar esse ambiente econômico do nosso Estado.
Não é o momento de se apontarem culpados nessa situação, mas nós temos que enfrentar. Não podemos...
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Senador João Vicente, alguns políticos do nosso
Estado querem vender uma imagem que não é a correta do nosso querido Piauí na atração de investimentos. É fundamental para o nosso Estado, com tantas
potencialidades, resolvermos esses gargalos para os
investimentos estrangeiros e nacionais no nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Muito obrigado, Senador Ciro Nogueira,
competente Senador que bem representa o Estado
do Piauí.
Realmente, o Piauí tem todas as condições de
se desenvolver, crescer e melhorar a sua performance. Com dois Senadores com o padrão de V. Exª e do
Senador João Vicente Claudino, eu não tenho dúvida
de que o Piauí reunirá todas as condições necessárias
para crescer, para garantir cidadania e, acima de tudo,
projetar um Estado que tem um potencial extraordinário, como V. Exª acabou de dizer.
O Estado é uma contradição: é o semiárido com
o cerrado, riquíssimo, uma produção extraordinária,
com a Transnordestina, que vai ser fundamental, viabilizando alternativas de escoamento de produção.
Portanto, conhecendo V. Exªs e sabendo da capacidade e do conhecimento, eu não tenho dúvida de
que o Piauí vai se beneficiar especialmente desses
mandatos e de outros que devem passar também pelo
Governo do Estado.
Meu caro Senador João Vicente Claudino com a
palavra, o último orador inscrito.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB
– PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Presidente Delcídio, Senador Ciro Nogueira,
eu não tinha programado fazer um pronunciamento
hoje, mas ontem, Presidente Delcídio, eu vinha, como
de costume às terças-feiras, de Teresina para Brasília
e, lendo o jornal O Dia, o jornal com mais tempo na
imprensa piauiense, com mais de 60 anos, uma matéria
me despertou a fazer um pronunciamento aqui hoje.
Senador Ciro Nogueira, uma manchete dava notícia de que 80% das prefeituras do Brasil – e essa é
uma declaração da Confederação Nacional dos Municípios – estão hoje impedidas de estabelecer convênio com a União. E, pela situação econômica dos
Municípios, pela inadimplência por que passam os
Municípios em função do Cauc, faz aqui uma análise
Estado por Estado.
Para não fugir à regra, o Estado com Municípios
com maior problema é o Piauí. E 96,4% dos Municípios do Piauí, se fossem celebrar um convênio, segunda ou terça-feira desta semana, talvez hoje, não
poderiam fazê-lo.
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Colocamos uma emenda para o Estado, para fazer obras tão importantes para os nossos Municípios,
mas não poderiam ser celebrados esses convênios ou
ser transferido algum recurso para realizar obras que
já estão em andamento, há um bom tempo.
Essa matéria me levou a uma reflexão que leva a
outro ponto. Ela me fez levar a uma reflexão de análise
da situação desses Municípios do Piauí e do Brasil,
Presidente Delcídio, de impossibilidade de realizar convênio pela situação financeira. Eu vi que a situação dos
Municípios tem duas vertentes: a vertente econômica,
da questão da gestão, de cada Município do Piauí, e
a vertente político-eleitoral.
Em cada ano que se inicia, é recorrente se falar
que nós faremos aqui no Congresso – e nós somos
cobrados, eu acho que V. Exª também, no Mato Grosso
do Sul, é cobrado ou lembrado, mas no Piauí, constantemente, nós somos lembrados disso – uma pequena
ou média ou grande reforma política.
Um dia eu li, muito preocupado, que tramita hoje
no TSE a criação de mais 31 partidos. Nós já temos
30, e tramitam pedidos de criação de mais 31 novos
partidos no TSE.
Pelo nosso sistema hoje – essa foi uma decisão
lá atrás –, nós criamos dois brasis no momento eleitoral. O Brasil da Federação, da eleição do Presidente
ou Presidenta e de governadores ou governadoras. E
há o momento do outro Brasil, que é o Brasil do Município, dos prefeitos, das prefeitas, que o Brasil que
mais paga a conta, que mais sofre.
O prefeito que foi eleito lá no Mato Grosso do Sul
agora ou lá no Piauí no ano passado e que assumiu
agora em janeiro...
E nós temos histórias folclóricas, tanto no Mato
Grosso como no Piauí, das situações de Municípios
sucateados, sem condições de caminhar após uma
eleição.
Esses Prefeitos vão começar andar agora em
Brasília, andar este ano. Ano que vem já vai haver
uma eleição de Presidente da República. No Estado
do Piauí, da mesma maneira, já há candidatos fazendo
caravanas pelo interior do Estado do Piauí, para levar
o seu nome, um ano antes da campanha.
E o Município busca, dos prefeitos e lideranças,
compromissos futuros, em apostas de candidaturas
que podem, no mínimo, gerar uma grande aresta para
esse prefeito e, consequentemente, para o Município.
E eu vejo, Presidente Delcídio, em Municípios,
que “na famosa municipalização” que se coloca sempre,
sempre eu entendo que é mais responsabilidade para
Municípios com menos dinheiro, com menos recurso
– muito mais responsabilidade em tudo. Eu vi hoje, na
votação das medidas provisórias, até em pronunciamen-
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tos de alguns Senadores, falando: quando nós temos
que estimular a economia com instrumentos legítimos,
eficientes de política econômica, lança-se mão de desonerações fiscais, mas que isso é compartilhado com
o Município. E principalmente, dos 224 Municípios do
Piauí, acredito que não existam cinco, cinco Municípios
do Piauí onde a receita própria seja maior do que as
transferências federais – eu não acredito que existam
cinco, no Piauí, talvez cinco no máximo. Então, esses
sofrem muito, sofrem muito.
O próprio Estado do Piauí – eu li uma reportagem
onde dizia que, em São Paulo, o Fundo de Participação
Estadual é 0,5% da receita do Estado, e no Estado do
Piauí é 34. E os Municípios do Piauí são muito mais.
Então, quando se fala, num momento como esse,
eu tenho visto – eu não via muito, mas agora eu tenho
visto, Presidente Delcídio – os prefeitos cobrarem: – E
aí, nós não vamos fazer um Brasil só? Nós não vamos
unificar essas eleições? Eles mesmos começam a cobrar e de uma maneira muito apreensiva.
Eu li esta semana dois artigos – um do O Globo,
do Deputado Federal lá do Rio Grande do Sul, Beto
Albuquerque, e de um articulista do O Estado de S.
Paulo, José Roberto Toledo – tratando da unificação
das eleições. Para mim é até um fato raro e louvável,
porque nós não nos preocupávamos muito com isso.
A própria Câmara Federal tinha, para os Deputados
Federais, esse momento municipal como uma salvaguarda de um futuro político. Se não tivesse sido eleito
ou se for eleito, para dentro dos maiores Municípios
do Piauí, resguardar uma janela eleitoral para que ele
possa disputar uma eleição no meio de um mandato
de Deputado Federal com a garantia de ter mais dois
anos de mandato de Deputado Federal. Não é assim?
Então, fico feliz de nós vermos aqui... Até o Deputado Beto Albuquerque diz, num ponto de seu artigo, que “a eleição unificada, num só dia, de Vereador
a Presidente da República tende a exigir o aprimoramento da coerência partidária, indo ao encontro de um
dos anseios da sociedade em relação aos políticos e
às agremiações”. Porque, às vezes, o povo passa por
aquela crise de legitimidade, de não se ver representado nas pessoas que ele elege. Mas estamos todos
aqui eleitos pelo povo de Mato Grosso, V. Exª, e pelo
povo do Piauí. Mas ele fica naquele momento de não
se sentir, às vezes, dentro do contexto político nacional, do que é colocado até no papel das instituições
políticas, fragmentadas e fragilizadas dentro da estrutura político-partidária que tem o País, sem se sentir
representado aqui.
E ele continua: “(...) que essa unificação reduz
os gastos fantasticamente e permite continuidade e
sintonia administrativa por um prazo maior”. É verda-
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de. Quanto custa, numa situação como essa, para se
chegar a Prefeito de um Município, se eleger, e o Município, tanto quem está no poder se manter no poder
como aquele que irá entrar.
Então, lendo essa reportagem, essa declaração,
e vendo, segunda-feira, Presidente Delcídio, dos 224
Municípios do Piauí, só oito estavam adimplentes no
Cauc. Só oito poderiam celebrar algum convênio. Só
oito poderiam receber algum recurso de emenda. Só
oito poderiam receber, às vezes, parcela de recurso de
emenda, porque o dinheiro só é liberado se estiver cem
por cento adimplente no Cauc. Eu mesmo apresentei,
em 2009, o PLS nº 350, que já passou pela CCJ e pela
CAE, em que eu tive a ousadia de modificar a Lei de
Responsabilidade Fiscal. E lá a modificação é simples.
Os nossos Municípios são tão sacrificados... Para que
nós possamos mandar, enviar recursos para um projeto, para uma praça, para um calçamento, para um
sistema de abastecimento de uma determinada comunidade rural, no momento em que esse recurso... Por
exemplo, o mínimo de uma emenda hoje é de R$250
mil e se fragmenta, às vezes, em três parcelas de pouco mais de R$80 mil. Faz-se o convênio, o Município
está adimplente, mas, durante esse processo, o Prefeito esqueceu um relatório de execução orçamentária
do Município, uma medida meramente burocrática, de
informação da vida financeira do Município.
No momento em que o recurso está na Caixa
Econômica ou em outro órgão repassador ele é impedido de receber. E por esse meu projeto é que ele só
fosse impedido de receber se houvesse, através dos
órgãos fiscalizadores, uma irregularidade da execução
da obra, porque isso afeta a execução. Se a obra está
sendo mal executada, ou o dinheiro está sendo desviado, ou a obra não está ocorrendo, que se pare a obra
e não se receba o recurso, mas que a obra continue.
Por isso que eu vejo, no interior do Piauí, em muitas
cidades, obras pequenas, que estão esperando essa
burocracia avançar – que é um tema para que eu vou
até fazer um pronunciamento.
Semana passada, Senador Delcídio, V. Exª falava com o Senador Ciro Nogueira, aqui, da burocracia.
Eu li uma reportagem no jornal Folha de São Paulo,
há alguns meses, e fui pesquisar sobre esse assunto,
que a indústria da burocracia no Brasil faturou, tinha
faturado, em 2011, R$1,2 bilhão de armazéns para se
guardarem papéis, terceiras e quartas vias de notas
fiscais, num País onde, na década de 80, nós tivemos
a grande ideia de criar um Ministério de Desburocratização, que foi engolido pela burocracia, o ex-Ministro
Hélio Beltrão. É uma coisa sui generis. Isso nunca existiu, eu acho, em nenhuma estrutura organizacional de
Estado do mundo. Então, eu fiz. Hoje está esse proje-
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to, essa ideia – depois de ser aprovada na CCJ e na
CAE –, esse projeto está aqui pronto para a pauta. Eu
vou pedir e fazer um requerimento até ao Presidente
Renan, para que, pelo menos, nós possamos fazer.
Eu acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal
foi instrumento importantíssimo para a gestão pública,
importantíssimo, mas que a gente faça, pelo menos,
um debate, para não sacrificar o ente mais importante. Aqui o José Roberto de Toledo, no seu artigo, ele
fala “as eleições municipais” e diz: “a mãe de todas as
eleições”, que é o Município. Para mim, a célula mais
importante da Federação. De um pacto federativo, que
nós iremos discutir aqui no Senado Federal, de diversos temas, de ICMS, de FPE, da própria, agora, com
a decisão do STF de hoje de que podemos botar os
vetos dos royalties em discussão, sem levar em conta
a questão da antiguidade dos vetos, que é um tema
que também vem corrigir as distorções do nosso pacto
federativo, de um pacto federativo injusto.
Ontem eu fiquei feliz com o que o Senador Gim
tem feito às terças-feiras – V. Exª já esteve conosco lá
no Bloco União e Força, abrilhantando as nossas reuniões –, ontem, ele levou à Ministra do Planejamento,
Miriam Belchior, à Ministra Ideli Salvatti e ao Secretário do PAC, Dr. Maurício Muniz. Eu fiquei feliz. Eu não
conhecia a fundo a reunião dos prefeitos e prefeitas
que a Presidente Dilma fez no final de janeiro.
Fiquei feliz porque, dentro dos recursos que vão
para os Municípios, há dois fatos interessantes – nós
temos que correr para incluir os nossos Municípios e
elencar os nossos projetos nos recursos –, que são
alvissareiros para os Municípios do Piauí: não será
consultado o Cauc – Serviço Auxiliar de Informações
para Transferências Voluntárias e, segundo, essas
obras podem ser feitas através do RDC – Regime Diferenciado de Contratação. Então, darão celeridade a
essas obras. E é um alento para os prefeitos que assumem agora, que já ficam preocupados, porque, se o
seu amigo não se eleger governador no ano que vem,
2015 e 2016 serão anos de penitência administrativa.
A mesma coisa ocorre no nível federal. Se se mudar a estrutura política federal é mais um caminho que
ele tem que fazer ou refazer no nível federal.
Então, eu me preocupei muito com essa matéria
do Presidente Paulo
Ziulkoski, onde 80% dos Municípios do Brasil hoje
não poderiam celebrar convênio. Infelizmente, o meu
Piauí, na classificação que o Senador Ciro Nogueira
colocou, está em penúltimo; nesta aqui, nós estamos
em primeiro, mas é um primeiro ruim, porque 96,4% dos
Municípios do Piauí não poderiam celebrar convênios
hoje, nessa semana, porque estariam nessa situação
financeira, rescaldo, uma herança maldita de gestão,
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em função de nós criarmos aqui dois brasis: o Brasil
Estado, Federação, e o Brasil Município, que apanha,
que sofre e que precisa de mais atenção nossa.
Queria aqui, com a sua paciência, registrar mais
dois assuntos, Presidente Delcídio. Eu recebi, na segunda-feira, a visita do Prefeito de Avelino Lopes, cidade
do extremo do sul do Piauí, muito seca. Em matéria
veiculada no Portal 180 Graus, um portal importante,
TV Antena 10, que é a TV Record do Estado do Piauí,
o Prefeito Dióstenes Alves, da cidade de Avelino Lopes,
disse que passa pela maior seca da história. Inclusive,
a cidade tem uma barragem, que tem menos de 12%,
um açude na entrada da cidade. Hoje, o problema não
é abastecer a zona rural, que é abastecida por carro-pipa, mas abastecer a sede do Município.
No ano passado, eu, como coordenador da Bancada – e, no Piauí, nós temos 15 emendas de bancada, somos três representantes e há a praxe de cada
representante fazer o indicativo de uma emenda de
bancada para que a Bancada assine –, fiz a minha indicação de emenda de bancada para uma adutora de
uma barragem que fica próxima, a barragem Algodões
II – uma barragem que tem hoje, segundo os dados,
250 mil metros cúbicos de água. Ela deve ter baixado o
nível agora em função das secas, da falta de chuvas –,
mas, para atender essa adutora, para atender Avelino
Lopes, Curimatá e Júlio Borges, cidades próximas a
essa barragem. Dentro dessa gestão hídrica do Estado, eu sempre tenho cobrado que essas barragens do
Estado do Piauí – e tem acontecido investimento, e o
Governo Federal começou a ver isso, principalmente
de cinco anos para cá –, tenho cobrado do Governo
do Estado para que se tenha projeto, que a barragem
não vire só necessidade do acúmulo de água e perenização dos rios, mas que se desenvolva a piscicultura;
se desenvolva a irrigação; se desenvolva, em algumas
delas que se tornam, como a barragem de Bocaina,
uma atração turística, um balneário turístico; energia,
através de PCH – em que V. Exª é uma referência aqui
no Senado, como conhecedor da área –; e, principalmente, adutoras, adutoras para cidades que hoje padecem com a seca e a falta de água.
Então, faço esse registro aqui porque o prefeito
esteve ontem e vi o clamor. Conheço a cidade e vi a
necessidade que nós temos.
Para finalizar, eu queria solicitar a V. Exª que registrássemos nos Anais do Senado um pronunciamento do Bispo de Oeiras, Dom Juarez Sousa. A Diocese
de Oeiras foi criada em 1944, representava Oeiras e
Floriano. Mas, em 2008,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB –
PI) – ...foi desmembrada a Diocese, foi criada a Diocese
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de Floriano e ficou a Diocese de Oeiras, e Dom Juarez
Sousa assumiu a Diocese de Oeiras, responsável por
15.100km² do Estado do Piauí, uma população em
torno de 134 mil habitantes de cidades importantes.
Oeiras foi a primeira capital do Estado do Piauí, depois
é que se transferiu para Teresina.
Ele fez um pronunciamento no dia 24 de janeiro,
Presidente Delcídio, porque no Piauí há datas comemorativas importantes, pela Independência do Brasil.
Há o dia do Piauí, em outubro, e ocorreram eventos pela Independência em 1823: no dia 24 de janeiro,
em Oeiras; no dia 25, em Piracuruca; e, no dia 13 de
março, houve a única batalha sangrenta. Lembro-me,
nestas altas horas da noite, dos discursos que o Senador Mão Santa fazia aqui no Senado, lembrando a
Batalha do Jenipapo, que foi a única batalha em que
houve sangue pela Independência. Na Independência
feita por D. Pedro I, não houve sangue, tanto que outros
países da América Latina questionam isso do Brasil.
Lá no Piauí, houve uma batalha, em 13 de março de
1823, após o Sete de Setembro. As lutas continuavam.
E, nesse dia 24, D. Juarez fez um discurso belíssimo, tratando da seca no Piauí, da situação econômica do Estado.
Eu queria pedir a V. Exª o registro desse pronunciamento de D. Juarez Sousa, porque eu acho
importante.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Constará do registro o pronunciamento de
D. Juarez, lá do Município histórico de Oeiras.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB
– PI) – De Oeiras.
Obrigado. Quero agradecer a V. Exª.
E, por último, quero só registrar, como estou falando de Município – se eu não o fizesse, talvez eu
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fosse até penalizado, porque eles devem estar nos
assistindo neste momento –, o aniversário hoje da cidade de Aroazes, que está completando 51 anos. É
um Município de uma região chamada Confederação
Valenciana. O Prefeito que assumiu agora é do PTB,
um odontólogo.
Eu quero abraçar o Prefeito Tomé Portela; o Vice-Prefeito, Adalberto; o Presidente da Câmara, o Vereador Antônio Filó; e também todos. Não pude estar
lá. É uma cidade que sempre me acolheu muito bem.
Já apresentamos projetos inclusive de água. Há
um povoado chamado Serra da Raquel, em que, há
mais de 70 anos, antes mesmo de se tornar Município, nunca havia se colocado água. Eu e o Deputado
Paes Landim apresentamos uma emenda, através da
Codevasf, e devemos ir nesses dias até lá inaugurar
essa obra tão importante. Há muito se enganava o
povo daquela localidade, e nós estamos fazendo. Vi
como uma seca como essa afeta, Senador Delcídio, a
esperança, a crença do povo nos políticos, na solução
de melhores dias para eles mesmos.
Então, eu quero aqui desejar parabéns a Aroazes. Tenho certeza de que essa nova administração,
depois de oito anos bem turbulentos, vai plantar um
futuro seguro para aquele Município tão produtor e tão
importante para o Estado do Piauí.
Quero agradecer a V. Exª e também a todos que
estão aqui até esta hora – todos os funcionários do
Senado, os colaboradores –, pela paciência para que
registrássemos isso nesta noite.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Muito obrigado, Senador João Claudino.
Parabéns pelo discurso, parabéns para Aroazes também pelo aniversário.
V. Exª toca num ponto muito importante: a burocracia no Brasil. Outro dia, coloquei no meu Twitter
que, se fosse Presidente da República, o Ministério
mais importante do meu mandato seria o ministério do
“desenrolation”, ou seja, um ministério que facilitasse
a vida dos brasileiros e das brasileiras, porque hoje o
desempenho do Brasil nesse quesito é simplesmente
lamentável. As dificuldades que o empresário, que as
pessoas comuns, no seu dia a dia, enfrentam são simplesmente inacreditáveis para um País que se projeta
e que tem um futuro brilhante pela frente.
Portanto, V. Exª toca num assunto absolutamente pertinente.
Eu também não podia deixar de registrar a importância dos Municípios. É lá que os Estados se formam e é nos Municípios que as pessoas vivem. Parece óbvio, mas, talvez na grandiosidade do Governo
Federal e dos Estados, muitas pessoas se esqueçam
da essência da vida que está nos Municípios e merece
uma atenção absolutamente especial.
Portanto, quero parabenizá-lo e dizer que, para os
piauienses, é um orgulho ter um Senador com a competência de V. Exª, com espírito público, um homem sério e
empresário. Aqui existem Senadores que são empresários
e Senadores que acreditam no Estado. Nós esperamos
esse papel absolutamente fundamental dos empresários
para que o Brasil efetivamente destrave, cresça e garanta
a cidadania para a sua gente, para o seu povo.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de
2013 (nº 568/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Sérvia
sobre a Isenção de Vistos para seus Respectivos Nacionais, assinado em Belgrado, em 20 de junho de 2010.
É o seguinte o Projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2013
(Nº 568/2012, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Sérvia sobre a Isenção de
Vistos para seus Respectivos Nacionais, assinado em Belgrado, em 20 de junho de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
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da República da Sérvia sobre a Isenção de Vistos para
seus Respectivos Nacionais, assinado em Belgrado,
em 20 de junho 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.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA SÉRVIA SOBRE A ISENÇÃO DE VISTOS PARA SEUS RESPECTIVOS NACIONAIS
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Sérvia (doravante
denominados as “Partes”),
Desejando fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois países,
Reconhecendo a necessidade de facilitar as viagens de seus nacionais entre os territórios de ambos
os países,
Acordam o seguinte:
Artigo 1
1. Os nacionais da República da Sérvia, portadores de passaportes válidos, estarão isentos de visto
para entrar, transitar, permanecer e sair do território
da República Federativa do Brasil, para fins de turismo
e negócios, por um período máximo de 90 (noventa)
dias, renovável por um período adicional de até 90 (noventa) dias, desde que o período de estada total não
exceda 180 (cento e oitenta) dias por ano, contado da
data da primeira entrada.
2. Os nacionais da República Federativa do Brasil,
portadores de passaportes válidos, estarão isentos de
visto para entrar, transitar, permanecer e sair do território da República da Sérvia, para fins de turismo e
negócios, por um período máximo de 90 (noventa) dias
a cada período de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data da primeira entrada.
3. O termo “fins de negócios”, mencionado neste
artigo, significa participação em encontros de negócios, concluir contratos, discutir projetos, bem como
realizar outras atividades que não caracterizem trabalho remunerado ou emprego no território do Estado
da outra Parte.
4. Os nacionais do Estado de qualquer das Partes,
portadores de passaportes válidos, devem obter os vistos
apropriados segundo a legislação da outra Parte se: pre-
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tendem permanecer no território do Estado da outra Parte
por período superior à duração de estada máxima permitida por este Acordo; ou pretender desempenhar atividades
empregatícias ou remuneradas no território da outra Parte.
Artigo 2
Os nacionais do Estado de uma das Partes podem
entrar, transitar e sair do território do Estado da outra
Parte através de qualquer fronteira aberta ao tráfego
internacional de passageiros.
Artigo 3
1. Os nacionais do Estado das Partes respeitarão as leis e os regulamentos vigentes no território do
Estado da outra Parte durante sua estada.
2. Toda modificação nas leis e regulamentos nacionais concernentes à entrada, movimento e estada
de estrangeiros deverá ser comunicada à outra Parte
com a brevidade possível, por via diplomática.
Artigo 4
As Partes readmitirão seus nacionais nos territórios de seus respectivos Estados sem formalidades
ou despesas adicionais.
Artigo 5
Este Acordo não cerceia o direito de cada Parte de
recusar a entrada ou cancelar a permanência de cidadãos do Estado da outra Parte considerados indesejáveis.
Artigo 6
1. As Partes intercambiarão, por via diplomática,
exemplares de seus passaportes válidos, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a data de assinatura
deste Acordo.
2. Caso haja introdução de novos passaportes
ou modificação dos existentes, as Partes intercambiarão, por via diplomática, exemplares de seus novos
passaportes, assim como informações relativas à sua
aplicação, com a antecedência mínima de 30 (trinta)
dias antes de entrarem em circulação.
Artigo 7
1. Por razões de segurança pública, ordem pública ou saúde pública, qualquer das Partes poderá suspender a aplicação deste Acordo total ou parcialmente.
2. A suspensão será notificada à outra Parte por
via diplomática, no mais breve prazo possível. As partes deverão proceder da mesma maneira em caso de
revogação desta medida.
Artigo 8
1. Este Acordo será válido por tempo indeterminado e entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data do
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recebimento da segunda nota diplomática em que uma
Parte informa à outra do cumprimento dos respectivos
requisitos legais internos para sua entrada em vigor.
2. Este Acordo poderá ser emendado mediante
consentimento mútuo entre as Partes, expressado por
via diplomática. Emendas entrarão em vigor nos termos
do § 1º deste Artigo.
3. Qualquer uma das Partes poderá denunciar o
presente Acordo por via diplomática, a qualquer tempo.
A denúncia terá efeito 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da outra Parte.
Feito em Belgrado, em 20 de junho de 2010, em
dois exemplares originais, nos idiomas português, sérvio
e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos.
Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá
o texto em inglês.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil
– Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores.
Pelo Governo da República da Sérvia – Vuk Jeremie, Ministro dos Negócios
MENSAGEM Nº 47, DE 2012
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros
de Estado das Relações Exteriores, interino, e da Justiça,
o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Sérvia sobre
a Isenção de Vistos para seus Respectivos Nacionais,
assinado em Belgrado, em 20 de junho de 2010.
Brasília, 14 de fevereiro de 2012. – Dilma Rousseff.
EMI Nº 308 MRE/MJ
Brasília, 24 de junho de 2011
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência, para posterior envio ao Congresso Nacional, o anexo projeto de Mensagem que encaminha o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Sérvia sobre
a Isenção de Vistos para seus Respectivos Nacionais,
assinado em Belgrado, em 20 de junho de 2010, pelo
Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e
pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Vuk Jeremie.
2. O mencionado Acordo foi assinado com o objetivo de isentar de vistos para entrar, transitar e sair
do território de qualquer uma das Partes, em todos os
pontos abertos ao tráfego internacional de passageiros, os nacionais da República Federativa do Brasil
e os nacionais da República da Sérvia, titulares de
passaportes comuns válidos, para fins de turismo e
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negócios (assim entendidas atividades que não ensejem remuneração no País receptor), por um período
de até noventa (90) dias, prorrogáveis até um total de
cento e oitenta (180) dias por ano, contados a partir
da data de entrada.
3. À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Congresso Nacional,
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem,
acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.
Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira,
José Eduardo Martins Cardozo.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 28,
de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, por dois motivos, os resíduos sólidos constituem um dos principais problemas ambientais
de nosso País: em primeiro lugar, o volume deles que é
gerado no atual estágio de nosso desenvolvimento econômico e social é imenso e continua a crescer; em segundo lugar, uma parcela ainda muito expressiva do total
de resíduos gerados é objeto de disposição inadequada.
Cada brasileiro produz, em média, um quilo e
100 gramas de lixo por dia. No País, são coletadas,
diariamente, quase 190 mil toneladas de resíduos sólidos. Em pelo menos a metade de nossos Municípios,
os resíduos continuam a ter destino inadequado, pois
vão para os 2.906 lixões ainda em funcionamento no
Brasil. Os dados, revelados pela Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam ainda que, em cerca
de 28% das cidades, o lixo vai para aterros sanitários;
e, em cerca de 22% delas, para aterros controlados.
Outro estudo, intitulado Panorama dos Resíduos
Sólidos no Brasil 2011, realizado sob os auspícios da
Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), ratifica, com ou-
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tros números, a gravidade do problema. Segundo essa
entidade, a quantidade de resíduos sólidos gerados no
Brasil em 2011 totalizou 61 milhões e 900 mil toneladas,
um incremento de 1,8% em relação ao ano anterior.
A Abrelpe chama a atenção para o fato de que o
crescimento na geração de resíduos sólidos entre os
anos de 2010 e 2011 foi duas vezes maior que o crescimento da população, de 0,9% no período, indicando
o significativo aumento da geração per capita. A partir
dessa constatação, o Diretor Executivo da entidade,
Senhor Carlos Silva Filho, alerta para o óbvio: “Se continuarmos nessa curva ascendente de crescimento ano
após ano, não conseguindo, de alguma forma, adotar
ações adequadas para conter essa geração, nossos
sistemas de gestão de resíduos certamente entrarão
em colapso em médio prazo”.
Mas, como afirmei há pouco, os resíduos sólidos
constituem um sério problema não apenas em virtude do monumental volume gerado. Eles são motivo
de preocupação também por conta de sua disposição
inadequada. Segundo a Abrelpe, foram coletadas,
em 2011, 55 milhões e 500 mil toneladas de resíduos
sólidos, representando uma cobertura de quase 90%
das 61 milhões e 900 mil toneladas geradas. Portanto,
cerca de 10% de tudo o que é gerado não chegam a
ser coletados, acabando em terrenos baldios, lagos,
praças e outras áreas verdes.
É óbvio, no entanto, que a disposição inadequada não se limitou às 6 milhões e 400 mil toneladas
de resíduos que não foram coletadas no ano passado. Com efeito, o Panorama dos Resíduos Sólidos no
Brasil 2011 indica que 42% deles foram destinados a
locais inadequados, como lixões e aterros controlados. Vale aqui ressaltar que os aterros controlados são
também uma opção inadequada, porque, do ponto de
vista ambiental, eles têm o mesmo impacto negativo
que os lixões. A adequada proteção do meio ambiente
somente é assegurada pelos aterros sanitários.
Em termos percentuais, a quantidade de resíduos levada para aterros sanitários teve um aumento de
2010 para 2011. Mas, como a quantidade de resíduos
gerada foi maior, o resultado é que, em números absolutos, o volume de destinação inadequada cresceu:
em 2010, 22 milhões e 900 mil toneladas de resíduos
foram dispostas de modo inadequado; em 2011, esse
volume chegou a 23 milhões e 200 mil toneladas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: embora venhamos, pouco a pouco, consolidando alguns avanços na
gestão dos resíduos sólidos, a situação ainda é deveras
preocupante. Tome-se, por exemplo, a questão do lixo
hospitalar. Segundo o Panorama da Abrelpe, os Municípios brasileiros coletaram e destinaram, no ano passado,
237 mil e 600 toneladas de resíduos de saúde. Desse
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total, nada menos que 40% tiveram destino inadequado.
Para lixões, foram 12% do total, sendo depositados sobre o solo sem qualquer espécie de tratamento prévio,
prática que implica não apenas contaminação do meio
ambiente, mas também gravíssimos riscos para as pessoas que tiram seu sustento desses lixões.
Entre os aspectos em que se tem observado
progressos, pode ser destacada a coleta seletiva. O
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2011 indica
que 59% dos Municípios brasileiros afirmaram ter iniciativas de coleta seletiva, aumento de um ponto percentual em comparação ao ano anterior. Já o Diretor
da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
do Ministério do Meio Ambiente, Engenheiro Silvano
Silvedo da Costa, ressalta que, entre os anos 2000 e
2008, o número de programas de coleta seletiva mais
que dobrou, passando de 451 para 994.
Nas regiões Sul e Sudeste, particularmente, os
programas de coleta seletiva estão bastante disseminados. Respondendo à já mencionada Pesquisa
Nacional de Saneamento Básico do IBGE, 46% dos
Municípios da região Sul e 32,4% daqueles situados
na região Sudeste informaram possuir coleta seletiva
em todos os seus distritos. Apesar disso, do volume
total de resíduos sólidos domésticos atualmente recolhidos, somente 12% são reciclados.
A reciclagem tem enorme importância não apenas sob o ponto de vista ambiental, mas também sob
a ótica econômica. Ela movimenta cerca de 12 bilhões
de reais por ano no Brasil, mas um estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) revelou que a reciclagem poderia render outros
8 bilhões de reais por ano caso aproveitássemos adequadamente os resíduos que hoje são destinados aos
lixões e aos aterros controlados.
A singela atitude cidadã de separar os resíduos
secos dos orgânicos, destinando-os adequadamente
à coleta seletiva, tem um vasto impacto. Quando essa
separação não é realizada, apenas 1% dos resíduos,
em média, pode ser reciclado. Se a separação é feita
corretamente, é possível obter 70% de reaproveitamento, ou até mais do que isso.
Outro aspecto da gestão dos resíduos sólidos
em que começamos a obter importantes avanços é
o da logística reversa, sistema baseado no princípio
da responsabilidade pós-consumo do setor produtivo.
A logística reversa caracteriza-se por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada, sendo um instrumento de
desenvolvimento econômico e social.
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A prática da logística reversa tem especial importância no caso daqueles produtos cujo descarte inadequado acarreta os mais graves impactos ambientais
e para a saúde humana, a exemplo de agrotóxicos,
seus resíduos e embalagens; medicamentos; pilhas
e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos
e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de
sódio e mercúrio e de luz mista; e eletrônicos e seus
componentes. Gradativamente, os procedimentos da
logística reversa começam a ser adotados para todos
esses produtos e em todo o Brasil.
A questão do lixo eletrônico merece especial atenção, haja vista ser o Brasil campeão mundial na geração de lixo eletrônico por habitante, com o montante
médio de meio quilo por ano. Em nível mundial, aliás, a
geração de lixo eletrônico cresce numa velocidade três
vezes maior do que a do lixo convencional, já atingindo
aproximadamente 50 milhões de toneladas por ano.
Os equipamentos eletrônicos possuem metais
pesados altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio,
berílio e chumbo, os quais, liberados em um aterro,
podem contaminar o lençol freático e, se forem queimados, poluem o ar. A maior concentração de metal
pesado está nos televisores de tubo, que concentram
até seis quilos de chumbo por unidade, e nos antigos
monitores de computador, que reúnem até quatro quilos do mesmo metal cada um. A reciclagem desses
equipamentos é, portanto, imperiosa, pois preserva o
meio ambiente, garante o reaproveitamento de material que tem alto valor de mercado e reduz a pressão
por mineração, uma atividade econômica que costuma
causar grande dano ao meio ambiente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: os avanços
que temos observado no enfrentamento da problemática
dos resíduos sólidos são devidos à aprovação, em agosto
de 2010, durante o mandato do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, da Lei nº 12.305, que institui a “Política
Nacional de Resíduos Sólidos” (PNRS), depois de mais
de duas décadas de tramitação no Congresso Nacional.
É a partir desse importante marco legal que todo
o conceito e prática da gestão de resíduos sólidos vêm
mudando em nosso País, com a adoção de preceitos
inovadores como a responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida do produto e o sistema de logística reversa.
O princípio da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, que alcança os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
os consumidores e os titulares dos serviços públicos
de manejo de resíduos sólidos, é tema central da Lei,
e, sem dúvida, inova na questão, colocando o Brasil ao
lado de países como os da União Europeia e o Japão.
A Lei hierarquiza a ordem de prioridade a ser
observada na gestão e gerenciamento dos resíduos
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sólidos, que é a seguinte: não geração, redução da
quantidade e do volume gerados, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Entre os principais instrumentos disciplinados
pela Lei estão os planos de resíduos sólidos, entre eles
os planos nacional, estaduais e municipais. Ao poder
público local – Distrito Federal e Municípios – compete
a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em
seus respectivos territórios.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída
pela Lei n° 12.305, de 2010, estimula os Municípios a firmarem consórcios com outros de sua região para a gestão
dos resíduos sólidos, bem como a implantarem a coleta
seletiva com a participação dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis. De acordo com a Lei, as municipalidades que adotarem essas políticas terão prioridade
no acesso aos recursos da União destinados ao setor.
Aliás, “a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”
é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, previsto no artigo 7° da Lei. Na cerimônia de
sanção, o então Presidente Lula ressaltou, como “maior
mérito da lei, a inclusão social de trabalhadores e trabalhadoras esquecidos e maltratados pelo Poder Público”.
Conforme a Lei nº 12.305, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada em até quatro anos após sua entrada em vigor. O
prazo legal para o fim dos lixões está fixado, portanto, em
agosto de 2014. A instalação dos novos aterros sanitários,
em substituição aos lixões, é o grande desafio com que
estamos hoje confrontados, no contexto do esforço para
dar plena consequência à verdadeira revolução ambiental
configurada na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: a disposição inadequada dos resíduos sólidos, além de ameaçar a qualidade do meio ambiente e a saúde pública,
acarreta graves mazelas sociais, como as condições
desumanas e degradantes a que ficam submetidos
aqueles que vivem nos lixões – inclusive crianças.
A leitura da Lei nº 12.305 deixa bem claro que
o objetivo subjacente a toda a Política Nacional de
Resíduos Sólidos é o da redução da quantidade de
material sujeito à disposição final, de modo a agregar
valor aos resíduos gerados e destinar aos aterros o
mínimo possível, somente aquilo que não mais possa
ser aproveitado. Cuidou-se, assim, de inverter a atual
lógica de manejo dos resíduos sólidos.
Embora a Lei nº 12.305 não vá solucionar, de uma
hora para outra, as mazelas resultantes do acúmulo de
resíduos sólidos, ela representa, sem dúvida alguma, o
primeiro passo indutor de um novo e moderno modelo de
gestão. Um modelo de gestão que contribui decisivamente
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para que possamos alcançar condições ambientalmente
saudáveis, economicamente viáveis e socialmente justas.
Nessa medida, é forçoso reconhecer que a Política
Nacional de Resíduos Sólidos orienta-se claramente
pelos princípios do desenvolvimento sustentável.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Não havendo mais nenhum assunto a
tratar, quero agradecer a toda a equipe que conosco
permaneceu, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e
quatrocentos reais, para o fim que especifica (proveniente da Medida Provisória nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.2.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 7.2.2013)
Prazo final prorrogado: 22.4.2013
2
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 9, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 92, de 2013)
Projeto de Resolução nº 9, de 2013, da Mesa
do Senado Federal, que institui as sessões de
debates temáticos no Senado Federal.
Pendente de Parecer da CCJ.
3
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 27, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 93, de 2013)
Projeto de Resolução nº 27, de 2011, do Senador Renan Calheiros, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal, para regulamentar
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a competência, prevista no inciso XV do art.
52 da Constituição Federal, de avaliar o Sistema Tributário Nacional e as administrações
tributárias dos entes federados.
Pendente de Pareceres da CCJ e CDir.
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – São 22 horas e 38 minutos e, com as
bênçãos de Deus, Zezinho, considero aqui a presente
sessão encerrada.
Uma boa noite a todos vocês.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 38 minutos.)
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Ata da 18ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 28 de fevereiro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Jorge Viana e das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 minutos e
encerra-se às 16 horas e 48 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 54, DE 2013
Altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro
de 1972, para dispor sobre o contrato de
experiência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de
1972, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“......................................................................
Art. 2º-B O contrato de experiência não poderá
exceder de noventa dias.
§ 1º O contrato de experiência poderá ser prorrogado uma vez, desde que a soma dos dois
períodos não ultrapasse noventa dias.
§ 2º O contrato de experiência que não for
prorrogado após quarenta e cinco dias, ou se
prorrogado, ultrapassar o período de noventa
dias, passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado
Art. 2º-C Durante a vigência do contrato de
experiência, o empregador que, sem justa
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causa, despedir o empregado, fica obrigado
a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o
termo do contrato.
Art. 2º-D Durante a vigência do contrato de experiência, o empregado não poderá se desligar
do contrato, sem justa causa, sob pena de ser
obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.
Parágrafo único. A indenização não poderá
exceder àquela que teria direito o empregado
em idênticas condições.
Art. 2º-E Durante a vigência do contrato de
experiência não será exigido o aviso prévio.
Art. 2º-F A Carteira de Trabalho e Previdência
Social será obrigatoriamente apresentada,
contra recibo, pelo trabalhador ao empregador
que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta
e oito horas para nela anotar, especificamente,
a data de admissão, a remuneração e, quando
for o caso, o contrato de experiência.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O contrato de experiência é um instrumento pelo
qual se procura proporcionar ao empregador e ao empregado verificar as qualidades das partes. Seria aquele
período do contrato de trabalho com a característica
da expectativa, para bem se conhecerem, para que,
ao seu final, não havendo rescisão de nenhuma das
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partes, a relação de emprego continue indeterminadamente. Em outras palavras, durante o contrato de
experiência haverá uma relação provisória, um contrato
condicionado ao bom êxito da prova ou experiência,
quando só então se tornará definitivo.
Atualmente, muitos empregadores sentem-se inseguros quanto à legalidade do contrato de experiência
no âmbito do trabalho doméstico. A Lei nº 5.859, de 11
de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão
do empregado doméstico, não prevê essa modalidade
de contrato para as empregadas domésticas.
A regra da legislação trabalhista é no sentido de
que quando não há permissão para contratos por prazo
determinado, todo contrato será por tempo indeterminado. No campo da jurisprudência, ora se reconhece,
ora não, a legalidade do contrato de experiência no
âmbito doméstico.
Nesse contexto, com o intuito de preencher uma
grave lacuna na Lei nº 5.859, de 1972, e trazer maior
segurança jurídica para os contratos de trabalho das
empregadas que atuam em milhões de lares brasileiros, estamos apresentando a presente proposição que
institui o contrato de experiência, nos mesmos moldes
a que estão submetidos os demais trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Por essas razões, e diante do indiscutível alcance
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio
de todos os membros do Congresso Nacional para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972
Regulamento
Dispõe sobre a profissão de empregado
doméstico e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua
e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no
âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei.
Art. 2º Para admissão ao emprego deverá o empregado doméstico apresentar:
I – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II – Atestado de boa conduta;
III – Atestado de saúde, a critério do empregador.
Art. 2o-A. É vedado ao empregador doméstico
efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia.
(Incluído pela Lei nº 11.324, de 2006)
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§ 1o Poderão ser descontadas as despesas com
moradia de que trata o caput deste artigo quando essa
se referir a local diverso da residência em que ocorrer
a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade
tenha sido expressamente acordada entre as partes.
(Incluído pela Lei nº 11.324, de 2006)
§ 2o As despesas referidas no caput deste artigo
não têm natureza salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos. (Incluído pela Lei nº
11.324, de 2006)
Art. 3º O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 20 (vinte) dias úteis após
cada período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado
à mesma pessoa ou família.
Art. 3o O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias com, pelo
menos, 1/3 (um terço) a mais que o salário normal,
após cada período de 12 (doze) meses de trabalho,
prestado à mesma pessoa ou família. (Redação dada
pela Lei nº 11.324, de 2006)
Art. 3o-A. É facultada a inclusão do empregado
doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS, de que trata a Lei no 8.036, de 11 de maio de
1990, mediante requerimento do empregador, na forma
do regulamento.” (Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
Art. 4º Aos empregados domésticos são assegurados os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência Social na qualidade de segurados obrigatórios.
Art. 4o-A. É vedada a dispensa arbitrária ou sem
justa causa da empregada doméstica gestante desde
a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o
parto. (Incluído pela Lei nº 11.324, de 2006)
Art. 5º Os recursos para o custeio do plano de
prestações provirão das contribuições abaixo, a serem
recolhidas pelo empregador até o último dia do mês
seguinte àquele a que se referirem e incidentes sobre
o valor do salário-mínimo da região:
I – 8% (oito por cento) do empregador;
II – 8% (oito por cento) do empregado doméstico.
Parágrafo único. A falta do recolhimento, na época própria das contribuições previstas neste artigo sujeitará o responsável ao pagamento do juro moratório
de 1% (um por cento) ao mês, além da multa variável
de 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por cento)
do valor do débito.
§ 1º O salário-de-contribuição para o empregado doméstico que receber salário superior ao mínimo
vigente incidirá sobre a remuneração constante do
contrato de trabalho registrado em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, até o limite de 3 (três)
salários mínimos regionais. (Incluído pela Lei nº 6.887,
de 1980).
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§ 2º A falta de recolhimento, na época própria,
das contribuições previstas neste artigo sujeitará o
responsável ao pagamento do juro moratório de 1%
(um por cento) ao mês, além da multa variável de 10%
(dez por cento) a 50% (cinqüenta por cento) do valor
do débito. (Incluído pela Lei nº 6.887, de 1980).
Art. 6º Não serão devidas quaisquer das contribuições discriminadas nos itens II a VII da Tabela
constante do artigo 3º do Decreto nº 60.466, de 14 de
março de 1967.
Art. 6o-A. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego, de que trata a Lei no 7.998, de 11
de janeiro de 1990, no valor de um salário mínimo, por
um período máximo de três meses, de forma contínua
ou alternada.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
§ 1o O benefício será concedido ao empregado
inscrito no FGTS que tiver trabalhado como doméstico
por um período mínimo de quinze meses nos últimos
vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa
causa.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
§ 2o Considera-se justa causa para os efeitos
desta Lei as hipóteses previstas no art. 482, com exceção das alíneas “c” e “g” e do seu parágrafo único,
da Consolidação das Leis do Trabalho.(Incluído pela
Lei nº 10.208, de 2001) (NR)
Art. 6o-B. Para se habilitar ao benefício, o trabalhador deverá apresentar ao órgão competente do
Ministério do Trabalho e Emprego:(Incluído pela Lei nº
10.208, de 2001)
I – Carteira de Trabalho e Previdência Social, na
qual deverão constar a anotação do contrato de trabalho
doméstico e a data da dispensa, de modo a comprovar
o vínculo empregatício, como empregado doméstico,
durante pelo menos quinze meses nos últimos vinte e
quatro meses; (Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
II – termo de rescisão do contrato de trabalho
atestando a dispensa sem justa causa;(Incluído pela
Lei nº 10.208, de 2001)
III – comprovantes do recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, durante o período referido no inciso I, na condição de empregado
doméstico;(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
IV – declaração de que não está em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte;
e(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
V – declaração de que não possui renda própria
de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e
de sua família.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
Art. 6o-C. O seguro-desemprego deverá ser requerido de sete a noventa dias contados da data da
dispensa.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
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Art. 6o-D. Novo seguro-desemprego só poderá
ser requerido a cada período de dezesseis meses decorridos da dispensa que originou o benefício anterior.
(Incluído pela Lei nº 10.208, de 2001)
Art. 7º Esta Lei será regulamentada no prazo de
90 (noventa) dias vigorando 30 (trinta) dias após a publicação do seu regulamento.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1972; 151º da Independência e 84º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI
– Júlio Barata.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.12.1972

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 55, DE 2013
Acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Lei nº
1.521, de 26 de dezembro de 1951, para tipificar como crime contra a economia popular
a venda casada de produtos e/ou serviços,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta ao art. 2º da Lei nº 1.521, de
26 de dezembro de 1951, o inciso XII com a seguinte
redação:
“Art. 2º. ...........................................................
XII – condicionar e/ou determinar, sem justa
causa, limites quantitativos, à venda de produtos e/ou serviços, bem como incluir outro
produto e/ou serviço.
Art. 2º Os valores referenciados nos incisos IV,
VII e a Pena do Art. 2º, o inciso X e a Pena do Art. 3º,
a Pena do Art. 4º, e o caput do Art. 5º da Lei nº 1.521,
de 26 de dezembro de 1951, passam a ser, respectivamente, R$15,00 (quinze reais); R$10,00 (dez reais);
R$2.000,00 a R$50.000,00 (dois mil reais a cinqüenta mil reais); R$1.000,00 (mil reais); R$20.000,00 a
R$100.000,00 (vinte mil reais a cinqüenta mil reais);
R$5.000,00 a R$20.000,00 (cinco mil reais a vinte mil
reais); R$5.000,00 a R$50.000,00 (cinco mil reais a
cinqüenta mil reais); R$10.000,00 a R$100.000,00
(dez mil reais a cem mil reais)
Art. 3º O parágrafo único do artigo 2º da Lei nº
1.521, de 26 de dezembro de 1951, passa a vigorar
como § 1º, com a seguinte redação:
“Art. 2º. São crimes desta natureza:
§ 1º. Na configuração dos crimes previstos nesta
Lei, bem como na de qualquer outro de defesa
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da economia popular, sua guarda e seu emprego considerar-se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo,
os gêneros, artigos, mercadorias e qualquer
outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições
higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos nesta definição os
artigos destinados à alimentação, ao vestuário
e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o
combustível, a habitação, os de telefonia fixa e
móvel, e os materiais de construção.
Art. 4º O artigo 2º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º:
“Art. 2º. São crimes desta natureza:
§ 2º. Em caso de reincidência poderá a pena
ser majorada em até 100 vezes, levando-se
em consideração o montante ilicitamente adquirido pelo fornecedor ou número de pessoas
prejudicadas ou a extensão dos danos para a
economia popular.”
Art. 5º O artigo 3º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação:
“Art. 3º. São também crimes desta natureza:
Parágrafo único. Em caso de reincidência poderá a pena ser majorada em até 100 vezes,
levando-se em consideração o montante ilicitamente adquirido pelo fornecedor ou número
de pessoas prejudicadas ou a extensão dos
danos para a economia popular.”
Art. 6º O artigo 4º da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, passa a vigorar acrescido dos § 3º
com a seguinte redação:
“Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza
a usura pecuniária ou real, assim se considerando:
§ 3º. Em caso de reincidência poderá a pena
ser majorada em até 100 vezes, levando-se
em consideração o montante ilicitamente adquirido pelo fornecedor ou número de pessoas
prejudicadas ou a extensão dos danos para a
economia popular.”
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei busca atualizar a redação da Lei n. 1.521, de 26 de dezembro de 1951, tendo
em vista a sua ultima relevante modificação ocorreu
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ainda nos anos da década de 90 do século passado,
fazendo com que valores previstos nessa legislação
estejam defasados considerando a realidade atual
da economia brasileira e do poder sobre a economia
popular que os grandes conglomerados industriais e
empresarias alcançaram nos últimos anos dentro do
mercado nacional, afetando diretamente, por exemplo,
nos hábitos de compra dos consumidores, além é claro de incidência cada vez maior de práticas abusivas.
No entanto, não é somente para termos de atualização das medidas previstas na legislação que este
projeto de lei se presta, tendo em vista que objetiva
ainda tipificar como crime contra a economia popular
a prática já prevista como ilegal da venda casada de
produtos ou serviços em detrimento dos interesses e
das necessidades do consumidor.
Atualmente esse tipo de prática ilegal tornou-se
tão comum e corriqueira em algumas regiões do país
ou mesmo em certos setores comerciais que muitos
consumidores não sabem de seus direitos e acabam
por se sentirem enganados e demasiadamente prejudicados com a imposição de aquisição de um produto
ou serviço somente com a venda de outro produto ou
serviço que pode ser do mesmo gênero ou não.
Percebe-se muito esse tipo de prática, por exemplo, em certas promoções feitas por companhias telefônicas ou companhias de TV por assinatura, onde
condicionam a venda e, por consequência, a compra
de determinado produto ou serviço ofertado, pacote de
canais por assinatura, mediante a aquisição de pacote
de internet, onde somente com esta configuração os
preços se manteriam mais baixos que os normalmente praticados.
Nesses casos, muitas vezes o empresário não
tem para ofertar somente um dos produtos de forma
separada com valores distintos/promocionais, forçando o consumidor a adquirir mais de um produto ou
serviço, mesmo sem assim o desejar, para conseguir
aproveitar os preços mais baixos.
Tal prática tornou-se tão comum, prejudicando a
economia popular como um todo, por ser pouco coibida,
além da falta de divulgação desse tipo de informação
ao grande público, tanto pela mídia como pelos órgãos
públicos de fiscalização e controle, que a suma maioria dos consumidores não exigem os seus direitos ou
não relatam tais condutas aos órgãos fiscalizadores
por simples desconhecimento.
De fato, aproveitando-se da falta de informação
acerca dos direitos do consumidor, grandes conglomerados empresariais ofertam produtos ou serviços com
venda casada, auferindo vultosos lucros.
Desta forma, deve ser devidamente coibida tal
tipo de conduta ilícita que apesar de já ter constar
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no Código de Defesa do Consumidor como conduta
abusiva, inciso I do Art. 39, mas que sofre por não ter
especificamente uma pena cominada fato este que se
torna relevante, principalmente, dentro da cultura brasileira de somente interromper certos atos mediante a
imposição de severas multas ou penalizações.
Diante desses fatos, espero a acolhida dos senhores senadores e das senhoras senadoras para
que este projeto tenha uma tramitação curta para que
possa socorrer a milhares de brasileiras dignas e brasileiros dignos.
Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PC do B/Amazonas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 1.521, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951
Vide Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
Vigência
Altera dispositivos da legislação vigente
sobre crimes contra a economia popular.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular,
Esta Lei regulará o seu julgamento.
Art. 2º. São crimes desta natureza:
I – recusar individualmente em estabelecimento
comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem
esteja em condições de comprar a pronto pagamento;
II – favorecer ou preferir comprador ou freguês
em detrimento de outro, ressalvados os sistemas de
entrega ao consumo por intermédio de distribuidores
ou revendedores;
III – expor à venda ou vender mercadoria ou
produto alimentício, cujo fabrico haja desatendido a
determinações oficiais, quanto ao peso e composição;
IV – negar ou deixar o fornecedor de serviços
essenciais de entregar ao freguês a nota relativa à
prestação de serviço, desde que a importância exceda de quinze cruzeiros, e com a indicação do preço,
do nome e endereço do estabelecimento, do nome da
firma ou responsável, da data e local da transação e
do nome e residência do freguês;
V – misturar gêneros e mercadorias de espécies
diferentes, expô-los à venda ou vendê-los, como puros;
misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço
marcado para os de mais alto custo;
VI – transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como expor
à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêne-
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ros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao
tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar
visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes;
VII – negar ou deixar o vendedor de fornecer nota
ou caderno de venda de gêneros de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo, e cuja importância exceda
de dez cruzeiros, ou de especificar na nota ou caderno
– que serão isentos de selo – o preço da mercadoria
vendida, o nome e o endereço do estabelecimento, a
firma ou o responsável, a data e local da transação e
o nome e residência do freguês;
VIII – celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre
de outro vendedor;
IX – obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos
(“bola de neve”, “cadeias”, “pichardismo” e quaisquer
outros equivalentes);
X – violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida,
sem devolução das prestações pagas, ou descontar
destas, nas vendas com reserva de domínio, quando o
contrato for rescindido por culpa do comprador, quantia
maior do que a correspondente à depreciação do objeto.
XI – fraudar pesos ou medidas padronizados em
lei ou regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos
de comércio, sabendo estarem fraudados.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa, de dois mil a cinqüenta mil cruzeiros.
Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta Lei, bem como na de qualquer outro de
defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego considerar-se-ão como de primeira necessidade ou
necessários ao consumo do povo, os gêneros, artigos,
mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou
bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em
condições higiênicas e ao exercício normal de suas
atividades. Estão compreendidos nesta definição os
artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível,
a habitação e os materiais de construção.
Art. 3º. São também crimes desta natureza:
I – destruir ou inutilizar, intencionalmente e sem
autorização legal, com o fim de determinar alta de
preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo;
II – abandonar ou fazer abandonar lavoura ou
plantações, suspender ou fazer suspender a atividade
de fábricas, usinas ou quaisquer estabelecimentos de
produção, ou meios de transporte, mediante indenização paga pela desistência da competição;
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III – promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de
impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção,
transportes ou comércio;
IV – reter ou açambarcar matérias-primas, meios
de produção ou produtos necessários ao consumo do
povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer
ponto do País e provocar a alta dos preços;
V – vender mercadorias abaixo do preço de custo
com o fim de impedir a concorrência.
VI – provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio
de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício;
VII – dar indicações ou fazer afirmações falsas
em prospectos ou anúncios, para fim de substituição,
compra ou venda de títulos, ações ou quotas;
VIII – exercer funções de direção, administração
ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade
do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim
de impedir ou dificultar a concorrência;
IX – gerir fraudulenta ou temerariamente bancos
ou estabelecimentos bancários, ou de capitalização;
sociedades de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias;
sociedades para empréstimos ou financiamento de
construções e de vendas e imóveis a prestações, com
ou sem sorteio ou preferência por meio de pontos ou
quotas; caixas econômicas; caixas Raiffeisen; caixas
mútuas, de beneficência, socorros ou empréstimos;
caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria; caixas
construtoras; cooperativas; sociedades de economia
coletiva, levando-as à falência ou à insolvência, ou não
cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com
prejuízo dos interessados;
X – fraudar de qualquer modo escriturações,
lançamentos, registros, relatórios, pareceres e outras
informações devidas a sócios de sociedades civis ou
comerciais, em que o capital seja fracionado em ações
ou quotas de valor nominativo igual ou inferior a um
mil cruzeiros com o fim de sonegar lucros, dividendos,
percentagens, rateios ou bonificações, ou de desfalcar
ou de desviar fundos de reserva ou reservas técnicas.
Pena – detenção, de 2 (dois) anos a 10 (dez)
anos, e multa, de vinte mil a cem mil cruzeiros.
Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura
pecuniária ou real, assim se considerando:
a) cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa
permitida por lei; cobrar ágio superior à taxa oficial de
câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo
de instituição oficial de crédito;
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b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda
o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita
ou prometida.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa, de cinco mil a vinte mil cruzeiros.
§ 1º. Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, mandatários ou mediadores que intervierem na
operação usuária, bem como os cessionários de crédito
usurário que, cientes de sua natureza ilícita, o fizerem
valer em sucessiva transmissão ou execução judicial.
§ 2º. São circunstâncias agravantes do crime
de usura:
I – ser cometido em época de grave crise econômica;
II – ocasionar grave dano individual;
III – dissimular-se a natureza usurária do contrato;
IV – quando cometido:
a) por militar, funcionário público, ministro de culto
religioso; por pessoa cuja condição econômico-social
seja manifestamente superior à da vítima;
b) em detrimento de operário ou de agricultor; de
menor de 18 (dezoito) anos ou de deficiente mental,
interditado ou não.
§ 3º. .(Revogado pela Medida Provisória nº 2.17232, de 2001)
Art. 5º Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos os
casos permitidos pela legislação comum. Será a fiança
concedida nos têrmos da legislação em vigor, devendo
ser arbitrada dentro dos limites de Cr$5.000,00 (cinco
mil cruzeiros) a Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), nas hipóteses do artigo 2º, e dentro dos limites
de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) a Cr$100.000,00
(cem mil cruzeiros) nos demais casos, reduzida à metade dentro dêsses limites, quando o infrator fôr empregado do estabelecimento comercial ou industrial,
ou não ocupe cargo ou pôsto de direção dos negócios.
(Redação dada pela Lei nº 3.290, de 1957)
Art. 6º. Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (Capítulo III do
Título VIII do Código Penal) e atendendo à gravidade
do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença,
declarará a interdição de direito, determinada no art.
69, IV, do Código Penal, de 6 (seis) meses a 1 (um)
ano, assim como, mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de 48 (quarenta
e oito) horas, a suspensão provisória, pelo prazo de
15 (quinze) dias, do exercício da profissão ou atividade do infrator.
Art. 7º. Os juízes recorrerão de ofício sempre
que absolverem os acusados em processo por crime
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contra a economia popular ou contra a saúde pública,
ou quando determinarem o arquivamento dos autos
do respectivo inquérito policial.
Art. 8º. Nos crimes contra a saúde pública, os
exames periciais serão realizados, no Distrito Federal, pelas repartições da Secretaria-Geral da Saúde e
Assistência e da Secretaria da Agricultura, Indústria e
Comércio da Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames
Periciais do Departamento de Segurança Pública e
nos Estados e Territórios pelos serviços congêneres,
valendo qualquer dos laudos como corpo de delito.
Art. 9º. .(Revogado pela Lei nº 6.649, de 1979)
Art. 10. Terá forma sumária, nos termos do Capítulo V, Título II, Livro II, do Código de Processo Penal,
o processo das contravenções e dos crimes contra
a economia popular, não submetidos ao julgamento
pelo júri.
§ 1º. Os atos policiais (inquérito ou processo iniciado por portaria) deverão terminar no prazo de 10
(dez) dias.
§ 2º. O prazo para oferecimento da denúncia será
de 2 (dois) dias, esteja ou não o réu preso.
§ 3º. A sentença do juiz será proferida dentro
do prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
dos autos da autoridade policial (art. 536 do Código
de Processo Penal).
§ 4º. A retardação injustificada, pura e simples,
dos prazos indicados nos parágrafos anteriores, importa
em crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal).
Art. 11. No Distrito Federal, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá, indistintamente, a todas as varas criminais com exceção
das 1ª e 20ª, observadas as disposições quanto aos
crimes da competência do júri de que trata o art. 12.
Art. 12. São da competência do Júri os crimes
previstos no art. 2º desta Lei. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 13. O Júri compõe de um juiz, que é o seu
presidente, e de vinte jurados sorteados dentre os eleitores de cada zona eleitoral, de uma lista de cento e
cinqüenta a duzentos eleitores, cinco dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de
julgamento. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 14. A lista a que se refere o artigo anterior
será semestralmente organizada pelo presidente do
Júri, sob sua responsabilidade, entre pessoas de notória idoneidade, incluídos de preferência os chefes
de família e as donas de casa. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 15. Até o dia quinze de cada mês, far-se-á
o sorteio dos jurados que devam constituir o tribunal
do mês seguinte. (Vide Emenda Constitucional nº 1,
de 1969)
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Art. 16. o Júri funcionará quando estiverem presentes, pelo menos quinze jurados. (Vide Emenda
Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 17. O presidente do Júri fará as convocações
para o julgamento com quarenta e oito horas de antecedência pelo menos, observada a ordem de recebimento dos processos. (Vide Emenda Constitucional
nº 1, de 1969)
Art. 18. Além dos casos de suspeição e impedimento previstos em Lei, não poderá servir jurado da
mesma atividade profissional do acusado. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 19. Poderá ser constituído um Júri em cada
zona eleitoral. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de
1969)
Art. 20. A presidência do Júri caberá ao Juiz do
processo, salvo quando a Lei de organização judiciária
atribuir a presidência a outro. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 21. No Distrito Federal, poderá o juiz presidente do Júri representar ao Tribunal de Justiça para
que seja substituído na presidência do Júri por Juiz
substituto ou Juízes substitutos, nos têrmos do art. 20
da Lei nº 1.301, de 28 de dezembro de 1950. Servirá
no Júri o Promotor Público que fôr designado. (Vide
Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 22. O Júri poderá funcionar com pessoal, material e instalações destinados aos serviços eleitorais.
(Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 23. Nos processos da competência do Júri
far-se-á a instrução contraditória, observado o disposto no Código de Processo Penal, relativamente
ao processo comum (livro II, título I, capítulo I) com às
seguintes modificações: (Vide Emenda Constitucional
nº 1, de 1969)
I) o número de testemunhas, tanto para a acusação como para a defesa, será de seis no máximo.
II) Serão ouvidas as testemunhas de acusação
e de defesa, dentro do prazo de quinze dias se o réu
estiver prêso, e de vinte quando sôlto.
III) Havendo acôrdo entre o Ministério Público e
o réu, por seu defensor, mediante têrmo lavrado nos
autos, será dispensada a inquirição das testemunhas
arroladas pelas partes e cujos depoimentos constem
do inquérito policial.
IV) Ouvidas as testemunhas e realizada qualquer diligência porventura requeda, o Juiz, depois de
sanadas as nulidades e irregularidades e determinar
ou realizar qualquer outra diligência, que entender
conveniente, ouvirá, nos autos, sucessivamente, por
quarenta e oito horas, o órgão do Ministério Público
e o defensor.
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V) Em seguida, o Juiz poderá absolver, desde
logo, o acusado, quando estiver provado que êle não
praticou o crime, fundamentando a sentença e recorrendo ex-officio.
VI) Se o Juiz assim não proceder, sem manifestar, entretanto, sua opinião, determinará a remessa
do processo ao presidente do Júri ou que se faça a
inclusão do processo na pauta do julgamento se lhe
couber a presidência.
VII) São dispensadas a pronúncia e a formação
de libelo.
Art. 24 O órgão do Ministério Público, o réu e o
seu defensor, serão intimados do dia designado para
o julgamento. Será julgado à revelia o réu sôlto que
deixar de comparecer sem justa causa. (Vide Emenda
Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 25 Poderão ser ouvidas em plenário as testemunhas da instrução que, previamente, e com quarenta e oito horas de antecedência, forem indicadas
pelo Ministério Público ou pelo acusado.
Art. 26 Em plenário, constituído o conselho de
sentença, o Juiz tomará aos jurados o juramento de
bem e sinceramente decidirem a causa, proferindo
o voto a bem da verdade e da justiça. (Vide Emenda
Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 27. Qualificado a réu e sendo-lhe permitida
qualquer declaração a bem da defesa, observada as
formalidades processuais, aplicáveis e constantes da
seção IV do cap. II do livro Il, tit. I do Código de Processo Penal, o juiz abrirá os debates, dando a palavra ao
órgão do Ministério Público e ao assistente, se houver,
para dedução da acusação e ao defensor para produzir
a defesa. (Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 28. O tempo, destinado à acusação e à defesa será de uma hora para cada uma. Havendo mais
de um réu, o tempo será elevado ao dôbro, desde que
assim seja requerido. Não haverá réplica nem tréplica.
(Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 29. No julgamento que se realizará em sala
secreta com a presença do Juiz, do escrivão e de um
oficial de Justiça, bem como dos acusadores e dos
defensores que se conservarão em seus lugares sem
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intervir na votação, os jurados depositarão na urna a
resposta – sim ou não – ao quesito único indagando
se o réu praticou o crime que lhe foi imputado. (Vide
Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Parágrafo único. Em seguida, o Juiz, no caso de
condenação, lavrará sentença tendo em vista as circunstâncias atenuantes ou agravantes existentes nos
autos e levando em conta na aplicação da pena o disposto nos arts. 42 e 43 do Código Penal.
Art. 30. Das decisões do Júri, e nos têrmos da
legislação em vigor, cabe apelação, sem efeito suspensivo, em qualquer caso. (Vide Emenda Constitucional
nº 1, de 1969)
Art. 31. Em tudo mais que couber e não contrariar esta Lei aplicar-se-á o Código de Processo Penal.
(Vide Emenda Constitucional nº 1, de 1969)
Art. 32. É o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Poder Judiciário o crédito especial de Cr$2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros) para ocorrer, Vetado, às
despesas do pessoal e material necessários à execução desta Lei no Distrito Federal e nos Territórios.
Art. 33. Esta Lei entrará em vigor sessenta dias
depois de sua publicação, aplicando-se aos processos
iniciados na sua vigência.
Art. 34. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1951; 130º da
Independência e 63º da República. – GETÚLIO VARGAS – Francisco Negrão de Lima – Horácio Lafer.
(À Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro – PLS 236/2012)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2013 (nº
549/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Decisão CMC nº 8/11 “Contribuições para o
Orçamento do Instituto Social do Mercosul”, aprovada
em Assunção, em 28 de junho de 2011.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de
2013, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas aos seguintes Projetos de Resolução:

– Nº 5, de 2013, do Senador Pedro Simon, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal
para dispor sobre as reuniões da Comissão
Diretora e do recurso aplicável às decisões
deste colegiado; e
– Nº 6, de 2013, do Senador Valdir Raupp,
que altera os arts. 101 e 374 da Resolução nº
93, de 27 de novembro de 1970, que dispõe
sobre o Regimento Interno do Senado Federal, para determinar que todos os projetos de
código sejam apreciados pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

– Nº 4, de 2013, do Senador Pedro Simon,
que acrescenta parágrafo ao artigo 148 da
Resolução do SF nº 93, de 1970 – Regimento
Interno do Senado Federal – para dispor sobre
a permanência de depoente em reunião de
Comissão Parlamentar de Inquérito;

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto de
Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal, uma vez que os projetos
supracitados também modificam a referida Norma In-
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terna, seguindo, posteriormente, à Comissão Especial
da Reforma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – A Presidência comunica o término do prazo
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, em 18 de fevereiro do corrente, para apresentação de projeto de decreto legislativo regulando
as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 574, de 2012, convertida no Projeto de Lei de
Conversão nº 22, de 2012, e cujo prazo integral de
vigência expirou em 9 de novembro de 2012.
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.
A matéria será encaminhada ao Arquivo.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
OF. nº 002/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Assunto: Eleição de Presidente e Vice-Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 89, inciso VI, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que foi instalada, em Reunião realizada nesta data, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais.
Foram eleitos, em escrutínio secreto para o cargo de Presidente, o Senador Waldemir Moka, e Vice-Presidente, a Senadora Vanessa Grazziotin, com o
mandato no decorrer do Biênio 2013-2014.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Of. nº 33/2013/CMA
Brasília, 28 de fevereiro de 2013
Assunto: Eleição do Presidente e Vice-Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle do Senado Federal
Senhor Presidente,
De ordem do Senador Blairo Maggi, comunico a
Vossa Excelência que foi realizada, no dia 27-2-2013,
eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), em conformidade
ao artigo 88 do Regimento Interno do Senado Federal.
Por aclamação, foram eleitos para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Senadores Blairo Maggi (PR – MT) e Eduardo Amorim (PSC – SE).
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Nestes termos, solicito a Vossa Excelência as
medidas necessárias para conferir publicidade ao resultado de eleição, bem como a alteração do registro
da Presidência da CMA nos sistemas eletrônicos do
Senado Federal.
Respeitosamente, – Leany Barreiro de Sousa
Lemos, Secretária da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
OF. Leg. nº 007/2013 GLPR
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o nome do Senador Antonio Carlos Rodrigues para exercer a vice-liderança do Partido da República no Senado.
Atenciosamente, – Senador Alfredo Nascimento, Líder do PR.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A primeira inscrita é a Senadora Ana Amélia, a
quem solicito que se dirija à tribuna, para uso da palavra pelo tempo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, eu
tenho usado, com alguma frequência, a tribuna para
falar sobre uma preocupação não só minha, mas de
muitos brasileiros, especialmente dos trabalhadores,
também do setor empreendedor nacional, a respeito de
uma concorrência cada vez maior da produção asiática no mercado brasileiro. Estamos comprando desde
um simples objeto utilitário doméstico, um potinho de
plástico, até um equipamento bem sofisticado.
É só olhar os números da balança comercial para
verificar exatamente o aumento das importações, especialmente da China. Isso não significa que a Senadora esteja defendendo qualquer tipo de retaliação.
Não, absolutamente. O mercado é bom. Isso o consumidor está recebendo. A minha preocupação está
centrada em que essa avalanche acabe promovendo
um processo, eventualmente, de desindustrialização
e desnacionalização da economia brasileira.
E agora temos mais um fato concreto, Srª Presidente. Mais de 50% dos postos de trabalho do setor
naval estão correndo algum risco. Estou me referindo
ao caso do estaleiro Inhaúma, localizado na Baía de
Guanabara, no Rio de Janeiro. Esses postos podem
ser cortados depois da decisão da Petrobras de transferir parte das obras de quatro plataformas de petróleo
para a China.
Esse foi – digamos – um mote muito importante,
porque o Governo disse que promoveria a nacionali-
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zação da indústria naval, e que essa nacionalização
não seria apenas para privilegiar a indústria brasileira,
mas para criar oportunidades verdadeiramente reais a
fim de que o Brasil pudesse dar um salto de qualidade
na absorção de novas tecnologias nessa indústria que
tem um peso muito importante na economia mundial.
E o Brasil, protagonista que é no setor petrolífero, na
área de petróleo e gás, usaria essa plataforma naval
para uma inserção maior e para a geração de empregos, sobretudo dentro da ótica da valorização e da
nacionalização do setor.
Veja só, Presidente Vanessa Grazziotin, a Central
dos Trabalhadores do Brasil (CTB) e o Sindicato dos
Metalúrgicos do Rio de Janeiro calculam que apenas
2 mil profissionais deverão atuar no auge das contratações da indústria oceânica do Rio de Janeiro. A
previsão inicial dos sindicatos, antes da mudança de
planos da Petrobras, era de 5 mil postos de trabalho.
Ou seja, um número muito maior do que os 2 mil.
Esses números preocupam muito! E imagino que
devem também preocupar os Senadores da Bahia,
Minas Gerais e Pernambuco, onde existem projetos
focados na indústria naval e de óleo e gás.
Reconheço o esforço do Governo Federal, como
já disse, para estimular o setor naval e de petróleo,
contemplados no Plano Brasil Maior e no Programa
de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural – tem até sigla: Prominp. Acho importante, todavia, as parcerias com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a
Petrobras. O Plano de Desenvolvimento de Arranjos
Produtivos Locais, focado na indústria naval, é um caminho muito importante e não pode haver desvio de
percurso ou tropeço na jornada que estava se iniciando
com algum sucesso.
No entanto, temo que a nova estratégia de negócios da Petrobras possa trazer consequências negativas
ao Município de Rio Grande, onde está o terceiro maior
porto marítimo do País, além de ser agora também um
importante polo naval que levou a diversificação para
uma região deprimida economicamente, que é a região
sul do meu Estado. Rio Grande fica a 320 quilômetros
da capital, Porto Alegre.
No Rio Grande do Sul, ainda não há estimativa
– especialmente lá em Rio Grande – sobre o número
de postos de trabalho que poderão ser cortados com
a decisão da Petrobras de construir fora do Brasil estruturas navais importantes para a exploração de petróleo e gás.
A avaliação do Vice-Presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), Cláudio Makarovsky, no entanto, é de de-
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missões no setor naval em dois ou três anos. Isso é
muito preocupante.
O foco do Poder Público e do setor privado deve
ser, continuadamente, o desenvolvimento, o crescimento, a geração de novos negócios em setores competitivos, como o da indústria naval. Precisamos não só
de um Brasil maior, mas também de um Brasil mais
competitivo, melhor e que tenha inserção e continuidade nas políticas de desenvolvimento, como essa da
nacionalização da indústria naval.
A indústria oceânica tem sido a opção para muitos brasileiros. Diariamente, Rio Grande, uma cidade
portuária, recebe permanentemente mão de obra de
diversos Estados para investir na indústria naval. Essa
mobilidade é importante até porque faz uma certa integração brasileira com diferentes sotaques, com diferentes usos e costumes e com uma vantagem cultural e social relevante. Muitos profissionais deixaram
o conforto de suas famílias no Nordeste – por exemplo, na Bahia – ou mesmo em São Paulo para tentar
melhores condições de trabalho em Rio Grande, por
exemplo, onde os salários e a oferta de vagas, em razão da grande demanda dessa indústria, são maiores.
É uma tendência de mercado que precisa ser considerada com muito cuidado.
Os jornais O Estado de S. Paulo e Zero Hora, de
Porto Alegre, publicaram, desde o início desta semana,
informações também inquietantes sobre a possibilidade de mudança nas regas para conteúdo nacional no
setor de petróleo e gás. Isso cria incertezas sobre a
manutenção e a criação de novos empregos no setor
naval brasileiro, um setor que, como eu disse, serviria
também de plataforma para a absorção de tecnologias
modernas em vários campos, considerando, também,
que, em Rio Grande, temos uma fundação universitária
voltada para o setor da oceanografia e poderíamos usar
os meios acadêmicos para impulsionar o acesso a essas tecnologias com o apoio das universidades e dos
centros de pesquisa da própria Marinha naquela região.
Segundo os jornais citados, a Agência Nacional
do Petróleo (ANP) já abriu consulta pública para discutir
os percentuais de conteúdo nacional a partir de março.
Atualmente, 70% da fabricação precisa ser nacional,
no caso da indústria naval. A Petrobras informa que
os serviços a serem realizados na China representam
menos de 3% do valor total dos contratos.
É, portanto, uma dúvida que precisa ser esclarecida. Os profissionais que têm investido em formação
técnica nas áreas de petróleo e gás, aço e indústria
naval precisam de respostas seguras e confiáveis. Os
investidores interessados no crescimento da indústria
naval brasileira também precisam de segurança, não só
de planejamento, mas também de segurança jurídica.
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Acho até que a vinda da Presidente da Petrobras,
Graça Foster, à Comissão de Assuntos Econômicos
desta Casa, presidida pelo colega Senador Lindbergh
Farias, poderá ser uma oportunidade ímpar para explicações sobre os desafios da indústria oceânica, ou indústria naval, também conhecida como a indústria offshore.
Em janeiro, apresentei um requerimento de convite para
que a executiva, principal líder da Petrobras, explique a
estratégia de negócios da empresa no Brasil...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... e também nos mercados internacionais.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente
Vanessa Grazziotin, acho importante reforçar a necessidade de ampliar o debate sobre esse problema.
Tenho certeza de que lá em Manaus, que também é
um porto importante, a indústria naval tem interesse
nessa matéria.
Entre os dias 12 e 15 de março, ocorrerá, lá em
Rio Grande, no meu Estado, a 2ª Feira do Polo Naval
do Rio Grande do Sul. Será também uma excelente
oportunidade para debater os planos da Petrobras e
os desafios da indústria naval brasileira.
Na ocasião, mais de 160 palestrantes e 200 expositores tratarão da indústria oceânica, essencial
para o desenvolvimento da infraestrutura portuária e
de energia, especialmente voltadas para o óleo e o
gás. Isso também tem a ver agora com a medida provisória que trata...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... a gentileza. Estou indo para a conclusão desta manifestação.
Como eu dizia, nessa feira do polo naval de Rio
Grande, em meu Estado, que vai se realizar de 12 a 15
de março, haverá a oportunidade do debate em torno
da importância do desenvolvimento da indústria, da
infraestrutura portuária e também do setor de energia,
óleo e gás. E aí, de novo, a relevância da Petrobras,
pois lá estão construindo as plataformas marítimas
encomendadas.
É preciso, evidentemente, valorizar a indústria
nacional e criar condições para que os contratos sejam respeitados sem prejuízos ao mercado de trabalho
local e ao desenvolvimento da infraestrutura do nosso
País. O setor portuário, os investidores e os trabalhadores que atuam nesse setor, assim como a indústria
naval, serão os maiores beneficiados.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Poder
Público precisa criar condições, Senadora Vanessa,
para que os ajustes estruturais ocorram, a fim de reativar a economia, com geração de emprego, renda e
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negócios, seja no meu Estado, o Rio Grande do Sul,
com seu polo naval, no Rio de Janeiro, com seus estaleiros, na Bahia, em Pernambuco, em Minas Gerais
ou em qualquer outro Estado em que a indústria naval
tem peso importante.
Tenho a convicção de que a Presidente Dilma
Rousseff, que foi uma das idealizadoras do polo naval
de Rio Grande, levando para lá esse grande impulso
para a diversificação econômica da região, não poupará esforços no sentido de manter o programa original
do Governo em relação ao estímulo à nacionalização
nesse setor estratégico, que é a indústria naval.
Muito obrigada, Srª Presidente.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª,
Senadora Ana Amélia, ao tempo em que a convida
para coordenar a sessão para que eu possa, neste
momento, fazer uso da palavra.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora
Ana Amélia; Senador Cristovam; Srs. Senadores; companheiros e companheiras.
Presidenta Ana Amélia, antes de iniciar o pronunciamento que me traz à tribuna no dia de hoje, que é um
dia importante para todos nós, amazonenses, porque é
aniversário da Zona Franca de Manaus, antes de falar
sobre isso, eu quero registrar que, no transcorrer desta
semana, todas as comissões tiveram os mandatos de
seus Coordenadores, Presidentes e Vice-Presidentes
renovados, através não só de um processo de acordo
de composição partidária, mas de um processo eleitoral. E quero registrar, Srª Presidente, que grande
parte das comissões tomou a decisão de definir as
suas Mesas Diretoras por aclamação, visto que, nas
primeiras eleições, todas as votações foram unânimes.
Então, eu quero cumprimentar cada Presidente e
cada Vice-Presidente eleito. E cumprimento os nossos
Presidentes e Vice-Presidentes de comissões, que,
por dois anos, terão grandes responsabilidades nesta
Casa, cumprimentando V. Exª, Senadora Ana Amélia,
que foi eleita, ontem, Vice-Presidente da Comissão de
Educação. Tenho certeza de que V. Exª e o Senador
Cyro Miranda farão um belo trabalho nessa comissão
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importantíssima, que trata não somente de educação,
mas trata de educação, de desporto, de cultura. Uma
comissão muito importante. Então, eu a cumprimento,
Senadora Ana Amélia.
De minha parte, quero dizer que fico muito gratificada não só com o meu Partido, com o meu Bloco
Parlamentar, mas com todos os partidos da Casa,
porque também, no dia de ontem, fui escolhida para
presidir a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, uma comissão que considero da mais
extrema importância, mesmo porque o Congresso
Nacional tem somente duas comissões mistas permanentes. A primeira é a Comissão de Orçamento e a
segunda é a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. Então, também terei essa tarefa e tenho certeza
de que cumpriremos todos os objetivos, porque tenho
ao meu lado pessoas capazes, além de um Plenário de
Parlamentares, Deputados e Senadores, Deputadas e
Senadoras experimentados, capazes e vividos na temática ambiental, experientes na temática ambiental.
A Mesa Diretora, eleita no dia de ontem, também é uma Mesa extremamente experiente. Além de
eu ocupar a Presidência, ocupa a Vice-Presidência da
Comissão o Deputado Fernando Ferro, do Estado de
Pernambuco, que foi Líder do Partido dos Trabalhadores e é Deputado desde 1995. Portanto, um Deputado
que tem uma larga experiência.
E, para relatar a Comissão de Mudanças Climáticas, Srª Presidente, foi escolhido e eleito também, por
unanimidade, o Deputado José Sarney Filho, conhecido por todos nós como Deputado Zequinha Sarney ou
Sarney Filho, que não só foi Ministro do Meio Ambiente,
mas que tem sido, talvez, na Câmara dos Deputados,
a pessoa que mantenha mais viva a bandeira do debate ambiental. Ele preside a Frente Parlamentar do
Meio Ambiente no Congresso Nacional.
Então, nós temos um ano relativamente tranquilo,
porque não é um ano eleitoral. Além dos encontros já
agendados anualmente, não teremos um ano de grandes realizações, no que pese a COP, a Conferência das
Partes, que se realiza a cada final de ano e é aquela
que trata especialmente das mudanças climáticas do
Planeta. Fora isso, não teremos, Senador Cristovam,
um ano de tomada de decisões, mas um ano de aplicação de decisões.
Eu considero um ano de aplicação de decisões
tão importante quanto um ano de tomada de decisões,
porque o que adianta, Senadora Ana Amélia? Os organismos internacionais – no ano passado, nós tivemos, além da COP, a Rio+20 – tomam uma série de
decisões, mas muitas delas ficam perdidas no papel.
Então, o importante é que elas sejam postas em prática.
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Nós vamos poder dar uma grande contribuição à
Comissão do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas para que se transformem todas as deliberações
adotadas, principalmente por organismos internacionais, em realidade em nosso País.
Quero falar do exemplo das Nações Unidas, que
tomaram uma decisão importantíssima, que foi divulgada com pouco destaque na imprensa nacional. Quatro
organismos das Nações Unidas – além do PNUMA, que
é o organismo vinculado diretamente ao meio ambiente,
e da OIT, vinculada ao trabalho, também o organismo
de desenvolvimento industrial e o de ciência e tecnologia – unir-se-ão para, juntos, desenvolverem projetos ambientais, mas de desenvolvimento sustentável.
Esse é o grande desafio dos seres humanos no
Planeta. Este é o desafio do Poder Público de todos
os países: promover a defesa ambiental com desenvolvimento. Portanto, o que nós queremos é o desenvolvimento sustentável.
Quero dizer que estamos animados com essa
nossa tarefa.
Srª Presidenta, neste momento, inicio o meu pronunciamento acerca da comemoração dos 46 anos da
Zona Franca de Manaus.
Eu fiz questão de usar o verbo “comemorar” – não
só “destacar”, mas “comemorar” – porque ele traduz com
maestria a data de hoje e os 46 anos da Zona Franca
de Manaus, isto que a Suframa, a Superintendência
da Zona Franca de Manaus, administra os incentivos
fiscais de um modelo extremamente exitoso para o
Brasil, ou seja, o modelo Zona Franca de Manaus.
A Zona Franca, ao longo desses 46 anos, tem estimulado o desenvolvimento da região com viabilidade
econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. As indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus, base de sustentação desse modelo,
apresentam baixo impacto ambiental e têm contribuído para a preservação de aproximadamente 98% da
floresta nativa no Estado do Amazonas, identificando
oportunidades de negócios e atraindo investimentos
tanto para o Polo Industrial de Manaus quanto para
todos os demais setores econômicos da nossa região.
Atualmente, a Superintendência da Zona Franca
atua nos polos comercial, industrial e agropecuário,
promovendo a interiorização do desenvolvimento por
todos os Estados da área de abrangência do modelo, ou seja, a Amazônia Ocidental e mais o Estado do
Amapá. Na Amazônia Ocidental, citamos os Estados
do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, que correspondem a 25% do Território nacional – a 25%, Senadora, do Território nacional, ou seja, a um quarto dele. E,
para integrar a região e inseri-la de forma competitiva
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no contexto mundial, também busca apoiar iniciativas
nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação.
Mesmo em tempos de crise econômica mundial,
as empresas incentivadas pelo Polo Industrial de Manaus fecharam o ano de 2012 com faturamento superior
a R$73 milhões, de acordo com os dados da Suframa. O número está 6,4% aproximadamente acima do
faturamento do ano de 2011, com destaque para os
bens de informática, que cresceram 26% entre os dois
períodos e representam, sozinhos, aproximadamente
11,5% de todo o faturamento do modelo Zona Franca.
O saldo de empregos do ano passado foi de quase 117 mil postos de trabalho diretos no mês dezembro, com média anual de mais de 120 mil empregos.
O número supera em quase 3% a média também relativa ao ano anterior de 2011, até então considerado
o melhor ano da história da Zona Franca. O modelo
propicia em todo o Estado do Amazonas a geração de
800 mil empregos, se considerarmos aqueles gerados
diretamente com os que são gerados indiretamente.
(Soa a campainha.)
Dados mais recentes da Receita Federal e indicadores da indústria apontam que o Amazonas sozinho
participa com mais da metade de toda a arrecadação
de impostos da Região Norte. Para que todos tenham
uma ideia, o Governo Federal arrecadou no Estado,
no ano passado, o montante de quase R$12,5 bilhões
em tributos. Observem, companheiros e companheiras,
nobres colegas, que estudo da Coordenação-Geral de
Assuntos Econômicos e Empresariais da Suframa –
lembrando, hoje, em matéria publicada no jornal Diário
do Amazonas – aponta que, para cada real concedido
em incentivos fiscais, R$1,37 é gerado em tributos. E
repito: mais da metade de todos os tributos de toda a
Região Norte vem da Zona Franca de Manaus o que
mostra que ela não é tão Franca assim, porque lá se
paga muito tributo.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Lá se recolhe Imposto de Renda, paga-se
PIS, Cofins, taxa de administração da Suframa, que
também é uma taxação, um tributo federal, e que tem
contribuído, nos últimos anos, para compor o superavit
primário, o que nós gostaríamos que fosse diferente,
porque deveria ser um recurso a ser investido, além
do Estado do Amazonas, no Acre, em Roraima, no
Amapá e em Rondônia. E esse dado é exemplar. Para
cada real incentivado, arrecada-se, de tributo federal,
R$1,37. Isso demonstra o quanto essa política de desenvolvimento regional tem sido benéfica não só para
a região, mas também para todo o País.
No entanto, alguns setores políticos e empresariais do País ainda insistem em ignorar essa realidade.
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A mais recente batalha foi travada no Supremo Tribunal
Federal, quando, em agosto do ano passado, o Governo de São Paulo foi à Corte questionar os incentivos
fiscais de crédito e estímulo do ICMS, concedidos às
empresas instaladas na Zona Franca de Manaus.
(Soa a campainha.)
Querem – não queriam, querem – a suspensão
desses incentivos para toda a indústria instalada na
Zona Franca de Manaus. Isso o Governo de São Paulo,
o Estado mais rico, o Estado que detém o maior PIB do
Brasil. Um terrorismo contra a economia do Amazonas,
como bem frisou o Governador Omar Aziz.
Não se trata de propiciar maior arrecadação para
aquele Estado que, repito, é o mais rico do País, mas
atacar uma vantagem comparativa que nos é exclusiva,
garantida pela Constituição da República. E assim entendeu o Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano
passado, quando deferiu medida cautelar em favor de
outra ação – aí, uma Adin – do Governo do Amazonas,
por conta do Decreto nº 57.144 do Governo paulista.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Logo após a aprovação da MP dos Tablets, o
Governo de São Paulo editou esse decreto, ampliando os incentivos para a produção de tablets em São
Paulo, o que, de acordo com a Constituição brasileira,
não é permitido e é ilegal.
Esse é um ato que não atinge apenas a Zona
Franca, porque o setor de informática, o segmento,
possui incentivo nacional e não só da Zona Franca.
Daí o Rio Grande do Sul abraçar esse setor de comunicação, de informação, assim como a Bahia e vários
Estados brasileiros. Então, quando São Paulo faz isso,
concede um incentivo que não está de acordo com a
Constituição Federal, prejudica o Amazonas e os demais Estados brasileiros.
Enfim, entramos no Supremo e, sem dúvida nenhuma, ganhamos imediatamente. Ou seja, vencemos
essa ação.
Nobre Presidente, caminhando para as conclusões, porque V. Exª já me deu tempo a mais e eu já
me encaminho para concluir, nesta data em que a autarquia completa os seus 46 anos, vejo que as conquistas têm sido muito maiores do que os 46 anos
poderiam propiciar.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – E quero ser sincera aqui, Senador Cristovam.
Por mais que questionem os incentivos para a Zona
Franca, eu nunca vi nenhum Senador da República,
nenhuma Senadora, nenhum Deputado, nenhuma
Deputada questionar a Zona Franca de Manaus, porque entendem que esse benefício que nós temos – e
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agradecemos a todo o Brasil, a todos os demais Estados – servem não só à Amazônia, mas também ao
Brasil como um todo. Imaginem V. Exªs como seria se
não houvesse nada, nenhuma alternativa de desenvolvimento para a região! Qual seria a despesa que a
região estaria dando para o Governo Central?
Enfim, considero um modelo da mais extrema
competência que vem dando certo.
O próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem deixado muito claro que é preciso,
além do fortalecimento da Zona Franca, investir, desde
já, na nossa natureza, na nossa vocação natural; aproveitar o modelo Zona Franca para investir nos setores
que representam a nossa vocação.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Daqui a algum tempo, estará em funcionamento
lá a primeira fábrica de medicamentos, a EMS, empresa brasileira que é a maior produtora de genéricos
do Brasil. Estará lá. Nós lutamos muito pela criação e
instalação de um polo de cosméticos, porque o cosmético se faz a partir da matéria-prima local, e isso é
muito importante para que possamos nos desenvolver.
O nosso Centro de Biotecnologia da Amazônia
precisa de um empurrão a mais. É necessária uma decisão urgente sobre o seu modelo de gestão, porque,
até hoje, ainda não se tomou uma decisão.
Se criamos a Embrapa da indústria, a Embrapii,
por que não colocar esse Centro de Biotecnologia dentro da Embrapii, para se pesquisar o desenvolvimento
de produtos na Amazônia? Ora, condições nós temos.
Basta decisão política. É esse o meu entendimento.
Existe lá a Fucapi, que é uma grande colaboradora
da Zona Franca de Manaus, outro organismo de educação, de pesquisa, de inovação, que nos ajuda muito.
Portanto, Senadora Ana Amélia, agradecendo a
V. Exª, quero aqui cumprimentar a Superintendência
da Zona Franca de Manaus, todos os seus servidores.
E cumprimento, na figura do amigo Thomaz, que é o
Superintendente da Suframa, pelo desempenho que
eles têm tido, o conjunto dos seus servidores.
A Suframa está de luto. Perdemos, há pouco
tempo, uma funcionária exemplar, responsável pelo
comércio exterior, minha amiga Gracilene, que se foi
de forma brutal, assassinada pelo próprio sobrinho,
juntamente com sua filha, ambas assassinadas. Era
um dos grandes esteios da Zona Franca de Manaus,
da Suframa, uma estudiosa, uma mulher muito competente, como competentes são muitos dos servidores
daquela autarquia.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Então, cumprimento todos os servidores, fazen-
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do aqui uma homenagem póstuma à Gracilene, minha
querida amiga, além de tudo, que morreu, repito, de
forma tão drástica. E faço um agradecimento a todos
os Parlamentares do Brasil, Senadores e Senadoras,
que nos ajudam, historicamente, a manter esse modelo,
que é muito importante para o nosso País.
Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Mesa se associa às celebrações do aniversário da Zona Franca de Manaus. Foi uma forma
criativa de desenvolver aquela região, preservando-se
o meio ambiente, que é um patrimônio nacional. A cobiça internacional está sempre atenta a essa riqueza
verde-amarela.
Então, cumprimentos a V. Exª pela cerimônia. Esperamos que continue esse desenvolvimento.
Convido a fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srs. Senadores, Srªs Senadoras; Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, quero manifestar, inicialmente, minha satisfação de falar sob a sua presidência, porque
falo de um tema que lhe interessa muito, que é como
anda a economia brasileira.
Nós estamos acompanhando pelos jornais que
o Presidente do Banco Central, o Ministro da Fazenda, o Presidente do BNDES ou os enviados por eles
estão rodando o mundo em busca de investimentos
estrangeiros no País.
Só podemos apoiar, parabenizar, ainda que lamentando um pouco que tenham demorado a fazer
isso. Mas a satisfação de vê-los fazendo isso não é
maior de que a preocupação dos resultados que terão.
Quando lemos, Senadora Ana Amélia, a mídia
internacional financeira e econômica – revistas, jornais
– ou quando conversamos, pois, afinal de contas, nós
Senadores temos contatos internacionais – eu, particularmente, pelos seis anos em que trabalhei em um
banco internacional –, sentimos uma desconfiança
muito grande em relação à economia brasileira nos
tempos de hoje.
Há quase dois anos, falei aqui e publiquei um
documento, que está à disposição de todos no site
que tenho no Senado: A economia está bem, mas
não vai bem. E aí listava 15 pontos que ameaçavam a
economia em algum momento do futuro. E poderiam
ser dois, cinco, dez, mas aconteceriam. Como aconteceu na Espanha, que, não faz muito, vivia comprando terras e praias inteiras no Brasil. Como aconteceu
com Portugal, que investia no Brasil. Como aconteceu
com a Grécia, que era uma economia dinâmica. Como
aconteceu com a Argentina há algum tempo. Aliás, por
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coincidência, vou citando esses países e vou vendo:
Grécia, Argentina, Espanha, países em que houve
olimpíadas. Deve ser uma coincidência. O fato é que
esses países tiveram a sua ascensão e a sua queda
certamente por falta de os governos levarem em conta
os alertas e as críticas que eram feitas no sentido de
que estavam caminhando sobre um solo frágil.
Um dia, Senadora Ana Amélia, acho que a Presidenta Dilma vai ter que lamentar muito não ter escutado
críticas, não ter escutado alertas. Porque nada destrói
mais um governo do que a combinação da arrogância
com a bajulação e a autobajulação, ou seja, quando
você passa a acreditar que as coisas estão tão bem
que não procura corrigir o andamento. Isso é um sinal
claro de desastre mais adiante.
Lamento que a Presidenta não chame para conversar os economistas que são críticos, até para ela
mostrar que está tudo muito bem. Lamento que ela não
ouça a oposição. Lamento que ela não ouça pessoas
da Base de Apoio que têm feito críticas – eu sou um
deles – como alertas. Não se ouve.
Aquele documento que eu fiz, estou reescrevendo. E o título não vai ser mais “A economia está bem,
mas não vai bem”. O título vai ser “A economia já não
está bem e poderá ir pior”.
Quando observamos que o Governo não pensa a
longo prazo e o mercado internacional pensa a longo
prazo, essa é uma diferença fundamental. O investidor
estrangeiro não olha o imediato de que a venda de automóvel aumentou. Ele olha o longo prazo, como estão
as estradas, se aumentou por causa da eficiência ou
por causa da isenção fiscal. Ele olha como estão os
portos, como estão os aeroportos, como está todo o
conjunto da infraestrutura. Ele olha, sobretudo, como
está a solidez da política econômica. E quando uma
política econômica está sólida, não precisa de pacotes.
E temos tido um pacote a cada dois ou três meses.
Prova de que não há uma solidez na política econômica. É isso que lá fora eles olham, quando decidem
investir em um lugar ou outro. Precisamos continuar
alertando a Presidenta.
Hoje, quando ouço, converso e leio, sinto que
México, Colômbia, Peru e Chile atraem mais capital do
que o Brasil, talvez não na quantidade, porque são países menores, sobretudo Chile e Peru, porque passam
mais confiança. Eles passam mais confiança, porque
a política fiscal foi resolvida, porque a política cambial
não precisa de intervenções diárias, não trabalha com
um câmbio que é quase fixo. Falamos que o câmbio
brasileiro é flexível, mas não é. Ele é quase fixo, pela
intervenção diária do Banco Central, não permitindo
que passe de uma certa banda.
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Eles olham como está a situação monetária, e a
inflação no Brasil é coisa séria. Não se quer ouvir isso,
mas é coisa séria. Chega a um ponto tal que, quando
a gente descobre, a inflação estoura. Inflação não vai
subindo aos pouquinhos por toda a vida; ela vai subindo aos pouquinhos, até que um dia ela dá um salto. Aí
fica difícil de corrigir.
Não estamos trabalhando as bases de sustentação da economia com a seriedade do longo prazo
necessária. E uma das provas disso é esta antecipação da campanha eleitoral presidencial. Ao antecipar a
campanha presidencial, o Brasil passou um recado ao
mundo: nossa economia vai ficar subordinada à campanha eleitoral que ocorrerá daqui a um ano e meio.
Lá fora eles estão vendo isso. Eles não conseguem entender por que houve essa antecipação,
mas eles começam a casar essa antecipação com a
isenção fiscal, Senador Capiberibe, com a redução da
tarifa de energia elétrica, com medidas de curtíssimo
prazo para satisfazer o imediato, mas que vão trazer
um preço altíssimo no futuro.
A redução das tarifas elétricas: claro que temos
que comemorá-la, nós de hoje, mas as gerações futuras talvez tenham que pagar um alto preço, porque
nós, em vez de investirmos em fontes alternativas de
energia, como o seu Rio Grande do Sul tenta fazer,
estamos insistindo na velha forma de produzir energia
elétrica. Em vez de uma grande campanha de redução
do consumo, nós estamos incentivando o aumento do
consumo. E não me digam – recebi acusação nesse
sentido – que nós queremos que os pobres não usem
energia elétrica. Não! Que fizessem duas tarifas, uma
bem alta para os ricos e outra, até zero, para os pobres, mas a média cair 20% é uma temeridade! Tudo
isso é para beneficiar o imediato, mas sacrificando o
longo prazo.
Eu lamento que nós não vejamos, da parte do
Governo Federal atual, desde o Presidente Lula, o
desejo de ouvir críticas, de ouvir alertas. Ao contrário,
começam a dizer que quem critica não é brasileiro – a
velha ideia do “ame-o ou deixe-o”, que eu recebo no
meu Twitter todos os dias quando faço algum alerta
sobre algum ponto que me parece preocupante, que
eu quero que seja corrigido, que eu não quero que vá
para o desastre. Mas poderemos estar caminhando
para isso, como outros países já fizeram, por falta de
percepção dos governos da época e por falta de ouvirem os críticos, de ouvirem os que alertam, mesmo
estando dentro da Base do Governo.
Eu venho aqui manifestar essa preocupação muito
grande com esse road show, como dizem em inglês.
Esse show de rodada dos dirigentes da economia
brasileira em busca de capital financeiro não está en-
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tusiasmando o mercado, e o fato de não entusiasmar
o mercado é um sinal de que nós precisamos tomar
algumas medidas.
Talvez uma boa medida seja não buscar mais
capital estrangeiro, mas fazer com que não precisemos dele. O problema é que nós não estamos fazendo o que é necessário para não precisar dele e nem
estamos fazendo o que é necessário para recebê-lo;
estamos no pior dos mundos a médio e a longo prazo.
Fica aqui, mais uma vez, este alerta, Senadora,
dizendo que o título do que eu sempre falo vai mudar.
Já não vai ser mais “A economia está bem, mas não
vai bem”. Vai ser “A economia já não está bem e pode ir
pior”, se o Governo não despertar, fazendo esse ouvido
de que não quer ouvir críticas, fazendo essa autobajulação, que é a maior tragédia em um governante: achar
que tudo vai bem e que todos que levantam dúvidas,
críticas e alertas são loucos, débeis mentais ou não
brasileiros. Nem mesmo de oposição são, porque os
de oposição são brasileiros também. Mas são interessados em que as coisas funcionem e deem certo. E
não estamos caminhando para dar certo. Nós estamos
caminhando para dar errado. Talvez demorando dois,
cinco, talvez mais anos ainda, não vou dar prazo. Mas
o Brasil merece ser pensado no longo prazo, e não no
prazo da próxima eleição.
É isso, Sra Presidenta, que eu tinha para colocar.
Vamos colocar o Brasil pensando em longo prazo, e
vamos agir preocupados com o longo prazo, embora
afinando no curto prazo o que for preciso.
É isso, Sra Presidenta.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Cristovam Buarque, mais ajuda
o Governo quem é capaz de ter essa visão crítica séria, responsável, madura, do que a bajulação. E seria
muito benéfico para o País se essas críticas fossem
observadas.
Agora há pouco, nós tivemos um debate muito
rico, sob a Presidência do Senador Jorge Viana, na
reforma do Código Penal. Eu não faço parte dela, mas
dois especialistas na área penal foram lá apresentar
pontos divergentes, num clima de tanta veemência que,
no início, pareceu, digamos, uma verdadeira guerra,
não só verbal, mas uma guerra de antagonismos sobre uma matéria tão complexa quanto a questão penal. E, ao final, depois de os autores e os criticados
ouvirem as críticas de maneira extremamente civilizada, chegou-se a um termo extremamente maduro
e extremamente colaborativo e construtivo, para que
o Brasil tenha nas mãos de um competente Senador
– o Senador Pedro Taques, que é o Relator do Código
Penal – um caminho extremamente real de construir
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um Código adaptado ao século XXI, às mudanças que
a sociedade brasileira teve.
Então, o que V. Sa faz é um pouco do que aconteceu hoje pela manhã, mas que o Governo deveria
prestar atenção, porque o seu objetivo, como o de todos nós aqui, é de ajudar, não é de destruir.
Cumprimento-o, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Agradeço muito. E quero lembrar – aproveitando,
aqui, a presença do Senador Jorge – que, durante o
Governo do Presidente Fernando Henrique, ele fez o
possível para ter conversa com as oposições. Eu fui
intermediário dele para conversar com Lula e acredito
que o Senador Jorge...
(Interrupção de som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– ...Não tenho certeza, Senador Jorge Viana, mas é
bem possível que também tenha sido.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC. Fora do microfone.) – Várias vezes.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Várias vezes.
Hoje, a gente vê uma agressão contra o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que merece crítica, sim – não somos da sua base de apoio –, mas
não descaracterizar, não ignorar o que foi feito, não
passar a ideia de que tudo está começando agora e
que tudo vai às mil maravilhas.
O Brasil vive um grave risco que é interessante:
quando as economias estão em crise, o otimismo é
fundamental para subir, mas, quando as economias
estão no auge, o otimismo é uma tragédia que leva a
cair. Temos que ser otimistas quando está por baixo
para tentar subir. Quando está por cima, temos que
ser pessimista, cuidadoso, para evitar cair.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Prudentes.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – E não estamos sendo; estamos no otimismo
muito perigoso.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
Convido para fazer o uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Jorge Viana; depois, está inscrito,
também, o Senador João Capiberibe.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, cumprimentando
todos, agradeço a contribuição que V. Exª, Senadora
Ana Amélia, tem dado, inclusive, na condução dos
trabalhos da Mesa Diretora. Eu mesmo tenho me utilizado muito da sua presença, da sua dedicação ao
Plenário e às Comissões. Venho, abro a sessão, faço
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uma audiência, volto, sempre contando com a contribuição inestimável de V. Exª na boa condução dos
trabalhos. Assim, temos a sessão funcionando para
todos que nos acompanham pela TV Senado, Rádio
Senado, e para os colegas, também, que sempre trazem pronunciamento e proposições, como acaba de
fazer o Senador Cristovam.
Devo dizer, caro Senador Cristovam, que as conversas que temos tido, ultimamente, no sentido de estabelecer canais de diálogos estão bem avançados.
Falta marcar datas para algumas reuniões, porque
acho que o nosso País – antes de me referir ao tema
que traz à tribuna –, que não é um país qualquer, nunca foi, mas agora muito menos, é um País que disputa
o mundo hoje.
O nosso País é colocado, em qualquer encontro
mundial, como um líder. Mas o País tem que fazer valer
essa posição em que o mundo começa a nos colocar.
Os países emergentes, especialmente China, Índia e
Brasil, são endereço, hoje, para o investimento global,
para os analistas, do ponto de vista do potencial de
crescimento, de desenvolvimento. Eu acho que cabem
inovações. Elas são fundamentais.
V. Exª pratica algo aqui, que é um compromisso
permanente. Não vamos liderar mundo nenhum se
não tivermos, na educação, a maior das prioridades.
O Senador Capiberibe, que está aqui, é meu colega, um grande amigo, uma pessoa que é uma referência para nós da Amazônia. Fomos colegas prefeitos
– eu sempre depois dele; depois, governador, por 8
anos – e eu depois também. Temos um compromisso
na construção deste País, para que possamos liderar um novo mundo, um mundo do século XXI, e não
sermos um substituto dos líderes do século XX. E aí
é que se estabelecem, no mínimo, situações a serem
alcançadas, novas. Não dá para liderar o mundo se
não tivermos, na agenda, a preocupação com o meio
ambiente, com a qualidade de vida.
Falei, em uma reunião que presidida e em que
a Senadora Ana Amélia, com a sua gentileza, me colocou, “olha, o Código Penal é de 1940; em 1940, o
Brasil tinha 41 milhões de brasileiros, dos quais 30%
viviam nas cidades. Agora, nós estamos em um País
em que 84% vivem nas cidades, e somos quase 200
milhões de brasileiros. A última reforma do Código
Penal foi feita em 1984. O número de assassinatos,
por cada 100 mil habitantes, era de 13. Agora são 26.
Reformamos o Código Penal, e o número de homicídios dobrou. Naquela época, o número de assassinatos era de 13 mil; agora são 52 mil assassinatos por
ano. A cada duas décadas, o Brasil tem um milhão de
assassinatos, mais de um milhão. Isso não nos cre-
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dencia a liderar o mundo, e vai até a maneira como
estamos dialogando.
Ontem foi um dia muito importante no Supremo.
Mais importante do que a decisão do Supremo, foi um
comentário de Ministros, como a Ministra Cármem
Lúcia e de outros que pude acompanhar. Eu fui para
o Rio de Janeiro, numa missão oficial e voltei à noite,
acompanhando o Ministro Padilha, a Ministra Maria
do Rosário, inclusive, pegando carona no avião oficial.
A Ministra Cármen Lúcia e ministros do Supremo falaram que a prerrogativa do Parlamento tem que ser
preservada. Nós temos que sair desta armadilha perigosa de “perdeu aqui, recorre ao Supremo”. E isso é
trabalhar contra a Casa, que não é melhor ou pior do
que outros lugares, mas esta é a Casa da representação do povo, da sociedade brasileira. Não tenho dúvida de que a política enveredar por alguns caminhos,
como agora acontece nesse confronto, nesse conflito,
em que não há diálogo algum, não é boa para o País,
não nos leva a criar condições para sermos líderes no
mundo, para sermos referência em todas as áreas, em
todos os aspectos.
Srª Presidenta e todos que estão me acompanhando, venho à tribuna para fazer um registro do evento de que participei ontem, que segue acontecendo no
Rio de Janeiro: o 14º encontro do Morhan.
O Morhan é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 6 de julho de 1981 e que teve um acriano, o
Bacurau, uma figura extraordinária que tive o privilégio
da convivência, como um dos fundadores. O Morhan
tem hoje, como Coordenador, o Artur Custódio, que é
também uma figura singular, um grande brasileiro que
trabalha para que o Brasil possa deixar de ser uma
referência negativa do ponto de vista da hanseníase.
Estou falando de uma doença bíblica, uma chaga
da humanidade. Hoje, felizmente, com o avançar da
legislação brasileira, o termo lepra, oficialmente, não
pode ser usado; é hanseníase. No evento – não sei
se foi justa – recebi uma homenagem, o Troféu Bacurau, tendo como colegas agraciados o Governador do
Acre, Tião Viana, que não pôde ir, mas cuja ausência
justifiquei. Para o Tião, com certeza, a homenagem foi
meritória, pelo que ele fez sempre, como médico, como
Senador e também como Governador. O Presidente
Lula também recebeu o Prêmio Bacurau ontem, com
certeza, uma premiação devida por tudo que ele fez e
segue lutando em favor do fim da hanseníase. O Governador Sérgio Cabral também foi agraciado e outras
pessoas que colaboram com o trabalho do Morhan.
Mohan veio para livrar os hansenianos do preconceito e combater o preconceito na sociedade brasileira e até mundial.
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Eu tive a sorte de, ainda muito pequeno, ser levado pelos meus pais para dentro das colônias, como
eram chamadas, dos hansenianos. Meu pai e minha
mãe sempre tiveram um carinho muito especial pelos
hansenianos e eles nos levavam. E eu não tive nunca
preconceito com a hanseníase.
Aliás, criei um sentimento de amor por aquelas
pessoas, que têm todas as razões do mundo, reúnem
todas as condicionantes para serem revoltadas, mas
não são.
Um exemplo é o Bacurau, fundador do Mohan,
que morreu de uma maneira... Foi muito dura a fase
final da vida do Bacurau. Nos anos 90 ele faleceu.
Ele estava acometido de uma doença que se
agravava, naquele sofrimento. Ele, que já andava com
dificuldade, que tinha todos os problemas de mobilidade, também enfrentou uma fase final da vida muito
dura e difícil. Mas, mesmo assim, ele, o tempo inteiro,
nos passava o sentimento de amor, de respeito, de
apreço à vida, ou seja, ele morreu nos dando lições.
E eu queria dizer, ao mesmo tempo em que trago
aqui para os Anais do Senado a preocupação de que
o Brasil possa ter sucesso, possa vencer e livrar os
brasileiros e as brasileiras da hanseníase, que ainda
há muito a ser feito.
O Ministro Padilha é um aliado e merece todos
os elogios. A Ministra Maria do Rosário também, que
segue um trabalho iniciado pelo Nilmário Miranda e
que depois seguiu com Paulo Vanucci.
O Brasil, Sra Presidenta, tem um histórico de
legislação que a gente pode resgatar rapidamente,
ainda do próprio Presidente Sarney, quando aprovou
uma lei que proibia a queima dos títulos de eleitor, o
que existia até a década de 80 em nosso País. Essa
foi ainda uma medida provisória do governo do Presidente Sarney, a Medida Provisória nº 103, de 13 de
novembro 1989, que revogou o dispositivo da lei eleitoral que estabelecia a esterilização do título do eleitor
das pessoas atingidas pela hanseníase. Veja que estou
me referindo a 89, Senador Cristovam. Até 1989 a lei
obrigava a esterilizar os títulos de eleitores portadores
da hanseníase, doença que tem cura e cuja contaminação está muito clara quando ocorre.
Em 1995, também foi aprovada a Lei nº 9.010,
estabelecendo a proibição do uso oficial, em qualquer
documento oficial de órgão público, nos três níveis de
governo, do termo lepra. E aí o Senador Tião Viana,
à época, apresentou um projeto de lei criando uma
pensão especial para aqueles que foram vítimas da
hanseníase e que, por conta da omissão do Poder
Público, já que se trata de uma doença curável – ficaram mutilados. E o Governador Tião Viana apresentou
a proposta – obviamente, não podemos, do ponto de
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vista constitucional, criar leis que impliquem despesas
– que foi aprovada como indicação.
Mas o mais importante de tudo isso é que o
Presidente Lula, sensível, conhecedor, um amigo dos
hansenianos – ele é a pessoa mais querida que eu
conheço da comunidade de hansenianos, do Mohan –
sancionou a Lei nº 11.520, de 2007, que dispõe sobre
a concessão e pensão especial às pessoas atingidas
pela hanseníase, que foram submetidas ao isolamento e internação compulsória. Essa lei é oriunda da
Medida Provisória nº 373 de 2007, encaminhada pelo
Presidente Lula.
E o Presidente Lula, ontem em sua fala, disse que
um dos momentos mais emocionantes da sua vida e,
de longe, o mais emocionante do seu governo de oito
anos foi quando ele abriu o Palácio do Planalto para os
hansenianos na sanção dessa lei. Estavam presentes
o Tião, eu também estava e todos nós do Acre que temos uma relação de amizade com esse povo sofrido.
Ela foi sancionada.
Em 2009, o Senador Tião Viana também teve
aprovada uma lei que instituiu o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hanseníase. Trata-se da Lei nº 32,
de 2004, de autoria do Senador Tião Viana.
E agora o desafio do País é ainda tratar de outro
tema: das crianças que foram retiradas das famílias,
por conta da condução dessa enfermidade. Naquela
época, a decisão era: uma mãe doente não podia criar
os filhos, e os filhos eram tirados da mãe, levados aos
preventórios, e dali se fazia a adoção. E, com isso, um
dano irreparável foi feito. As famílias foram apartadas.
Agora o Morhan cobra, o Morhan constrói uma proposta tendo em vista um reparo para essas crianças,
hoje chefes de família, em muitos casos, que foram
segregadas em face de uma atitude do Poder Público.
Então, Srª Presidente, agradecendo o tempo
que me está sendo concedido, digo que me sinto
muito honrado. Ontem, D. Teresinha, viúva do nosso
querido e saudoso Bacurau, estava lá tirando as fotografias. Um jovem acriano fez uma apresentação
cantando uma música do Bacurau chamada João Seringueiro, que emocionou a todos no auditório. Estava
presente o Governador do Rio, a Primeira-Dama do
Rio, o Presidente Lula, dois Ministros, como eu disse,
o Ministro Padilha e a Ministra Maria do Rosário. Foi
muito interessante vermos que o Morhan – com muito
sacrifício, o Bacurau foi um dos seus fundadores – só
aconteceu porque ele foi primeiro reconhecido fora do
Brasil. O Bacurau, antes de morrer, fazia palestra na
China, um país que ainda não era nem emergente. Ia
para a África, ia para a Ásia, ia para a Europa, para os
Estados Unidos. E só depois foi que o Poder Público
no País e a própria sociedade brasileira começaram a
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reconhecer a importância de repararmos esse dano.
Assim, o Brasil deixava de ser uma referência de um
país que, de alguma maneira, fechava os olhos para a
hanseníase para um país que começava a ter política
de combate à hanseníase.
A Presidente Dilma está assumindo um compromisso. O Ministro Padilha, da Saúde, assumiu-o
ontem. A intenção é, até 2015, o País poder, do ponto
de vista estatístico, estar livre da hanseníase. Quando
o Presidente Lula assumiu, tínhamos 4,3 hansenianos
para grupo de 10 mil pessoas. Agora está em torno
de 1,3, Presidenta Ana Amélia. Estamos com 1,3. E a
Organização Mundial de Saúde fala que, quando esse
número é menor que um, já se considera que o País
está caminhando para se livrar dessa enfermidade,
dessa doença.
Então, o Brasil está perto. O desafio é enorme,
tem que ter busca ativa, tem que ter uma ação dos
5.500 prefeitos, dos 27 governadores. O Acre é um
exemplo de que isso é possível – e devo dizer a V. Exª
que preside esta sessão –, com atitudes que se tomam.
Quando assumi o Governo do Acre, o salário dos
servidores estava atrasado cinco meses para quem
trabalhava no interior e três meses para quem trabalhava na capital. A pensão dos hansenianos estava
atrasada cinco meses e quinze dias do interior, e, para
a capital, três meses e quinze dias. Por quê? Porque só
se pagavam os hansenianos no fim da fila. Eles eram
os últimos a receber uma pensão fundamental para a
vida, para se manterem vivos.
Assumi o governo, primeiro mês, e falei: “Não vai
ter mais atraso de salário para ninguém no Acre. O salário de janeiro será pago antes de o mês terminar, e
o restante que está atrasado vou negociar, com uma
outra medida complementar. Os hansenianos serão os
primeiros a receber o salário, e, para o restante, rodízio, incluindo o salário do governador.” Ou seja, Casa
Civil, governador, secretaria de educação, de saúde,
todos os demais órgãos do governo tinham rodízio –
todo mês trocava –, mas sempre antes do dia 30, e os
hansenianos eram os primeiros a receber.
Com atitude, aparentemente simples. Por que
não se toma? Mas uma atitude de respeito, de reconhecimento de que aquelas pessoas são vítimas de
uma cegueira que a sociedade mundial vive. Hanseníase ninguém sabe de onde vem; ninguém sabe se
é de alimentos, se é da moradia, se é genético. Não
se sabe até hoje.
Já fiz essa pergunta para muitos especialistas, e
nós, do Acre, temos pessoas como o Dr. Willian Woods,
que é um cavaleiro da rainha – a vida inteira dedicada ao Acre, a cuidar dos hansenianos. Ele é um dos
exemplos desses abnegados. Meu sobrinho Diego e
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o Tião, médico, sempre foram voluntários trabalhando
nas colônias. Mas é uma doença que está muito mais
ligada ao descaso das autoridades do que ao acaso
ou a uma situação específica.
Agradeço e queria só aqui, em memória – ontem,
contei isso para o Ministro da Saúde – contar rapidamente, em menos de um minuto que, em 91, ocorreu
um episódio muito duro em Cruzeiro do Sul, o espancamento de um sindicalista. E uma comissão daqui
do sul foi para lá com o Paulo César Pereira e o ex-Ministro Severo Gomes, representando, para defender
os direitos humanos lá em Cruzeiro do Sul, onde há
uma colônia grande de hansenianos. Pessoas muito
amigas minhas estavam lá no Rio ontem... E eu, como
sempre fiz, falei: “Estou indo visitar a comunidade dos
hansenianos, a colônia.” E o Ministro Severo Gomes
falou: “Eu gostaria muito de ir junto.”
E ele foi comigo. E ele, que é um homem extraordinário, em todos os aspectos da vida, mas muito
sensível, foi comigo. E nós encontramos uma senhora – não me recordo do nome agora – na rede, cega,
sem nenhum dos membros inferiores, nem superiores,
e nos recebeu bem. Nós nos apresentamos, ela já
me conhecia, e ela, naquela ocasião, me fez um pedido, Senadora Ana Amélia. Ela me disse: “Ô, Jorge
Viana, eu queria te pedir uma coisa.” Eu disse: “Pois
não, pode pedir.” Toda simpática, toda feliz, se é que a
gente pode dizer isso, mas muito mais feliz do que nós
que, aparentemente, temos tudo para sermos felizes.
E ela, que tinha tudo para ser infeliz, nos passava um
sentimento de alegria com a vida. Ela disse: “É que tá
faltando uma coisa para mim”. Eu disse: “Diga, qual é
o problema?” “Eu gostaria de ter um radinho, porque
o meu quebrou.”
Ora, ela não enxerga, ela não anda, ela não pega
as coisas. O contato dela com o mundo era um radinho.
E eu, obviamente, falei: “Olha, eu vou fazer tudo para
conseguir o seu radinho, não se preocupe. Depois a
gente faz um contato.”
Saímos daquilo ali, porque aquilo traduziu o mundo dela. No outro dia de manhã, no hotel, cedo, nós tínhamos um compromisso. Marcamos de nos encontrar
às 7h. Quando chego ao restaurante para tomar o café
– era um hotel muito modesto –, estava lá o Ministro
Severo Gomes com um embrulhinho, daqueles com
papel de embrulho que a gente usa, aquele papel cor-de-rosa, e era um radinho. Ele tinha acordado muito
cedo, tinha ido ao mercado e comprado um radinho. E
disse: “Está aqui para você levar o presente, o radinho.”
Eu falei: “Eu não vou levar nada, coisa nenhuma. Só
vou se o senhor for junto.”
(Soa a campainha.)
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E nós
fomos de volta lá. Então, foi uma atitude bacana, linda,
um gesto de vida, de reconhecimento do ex-Ministro,
que já não está conosco, mas que me deixou marcado, assim, o cuidado, não é?
E eu encerro dizendo que o Presidente Lula sempre fez isso. O Presidente Lula, antes de ser Presidente,
ia lá; era um amigo dos hansenianos. E muitas vezes
que foi ao Acre, ele chegava para mim e falava: “Jorge, está esse monte de agenda aí, mas eu quero ir lá
nos nossos amigos...”. “Mas, Presidente, que amigos?”
“Aqueles nossos amigos de lá...”. “Ah, nossos amigos
lá da Souza Araújo.” “Exatamente.” Ele dizia: “Tire o
aparato policial, a segurança. Não quero ninguém
atrás, imprensa...”. Pegávamos dois carrinhos, e ele
ia abraçar os hansenianos.
Então, esse Presidente, essa pessoa humana
que, antes de assumir e durante a Presidência foi lá
várias vezes, isso não acontecia no País. Eu acho que,
por isso, Lula é o que é, e o Brasil está ficando o que
é para nós hoje: um País mais humano e um País com
inclusão social.
Então, parabéns a todos do Morhan, parabéns
ao Ministro da Saúde e à Presidenta Dilma por esse
compromisso de tentar pôr fim à hanseníase no nosso País até 2015.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Jorge Viana, especialmente por ter entendido a dor. Não era aceitável que,
penalizados já com a doença, que eles não pediram,
que a burocracia do Estado atrasasse os pagamentos
dessa mensalidade a que tinham direito – uma mísera previdência para eles. Então, cumprimento-o pela
iniciativa de, àquela época, ter resolvido o problema.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
João Capiberibe, como orador inscrito.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da rádio Senado. Srª Senadora Ana Amélia,
que preside esta sessão, volto, com muita insistência,
ao mesmo tema. Agora, é muito oportuno porque a Lei
Complementar nº 131, de nossa autoria, que obriga
a divulgação das receitas e despesas na Internet, em
tempo real, em todos os órgãos das três esferas de
poder – Executivo, Legislativo e Judiciário –, essa lei
que se tornou conhecida como Lei da Transparência
e que abriu um sendero para a aprovação da Lei de
Acesso à Informação, foi sancionada no dia 27 de maio
de 2009. E, em breve, no dia 27 de maio de 2013, ocor-
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rerá sua implementação total, abrangendo Municípios
com menos de 50 mil habitantes.
No caso dos Municípios, apenas 612 cidades
com mais de 50 mil habitantes estavam obrigadas, até
então, a informar a execução orçamentária através da
Internet desde 2011.
Mas, em três meses mais, ou seja, no dia 27 de
maio, essa obrigação se estenderá às 4.958 cidades,
cuja população é inferior a 50 mil habitantes. A gente
universaliza, então, a obrigação de prestar contas públicas pela Internet a partir do dia 27 de maio.
A lei concedeu um prazo de quatro anos para a
implantação nos pequenos Municípios. Isso quer dizer que, a partir do dia 28 de maio – 27 foi a data da
promulgação da lei – todas as 5.570 cidades estarão
obrigadas a divulgar as contas on-line, na Internet. A
gente fecha o ciclo da obrigatoriedade da transparência das contas públicas.
Assim, os prefeitos recém-eleitos ou reeleitos
têm a obrigação de publicar nos sites de suas respectivas prefeituras o Orçamento previsto, bem como
a execução orçamentária: a origem da receita, as dívidas, os pagamentos às pessoas físicas e jurídicas; os
nomes dos funcionários públicos com os respectivos
cargos e salários; aquilo que foi comprado em termos
de bens ou serviços – a que preço foi comprado, em
que quantidade, de quem; especificando o preço unitário e o preço total, as licitações, os contratos e os
programas implantados, além de outras informações.
Dessa maneira, o cidadão saberá o que está sendo
feito com os impostos, taxas e contribuições que ele
paga ao Erário Público.
Graças à Lei da Transparência, hoje é possível
conhecer em detalhes os gastos da maior parte dos
órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e,
nas três esferas do Poder: federal, estadual e municipal. Em pouco tempo, todas as instituições públicas
estarão com os seus portais em funcionamento, além
de aprimorá-los ao longo da experiência.
Um dos exemplos marcantes da utilização da
Lei da Transparência foram os artigos de Gil Castello
Branco, da Associação Contas Abertas, intitulados
Indústria da Transparência, publicados no dia 25 de
fevereiro passado em O Estado de S. Paulo, e o outro,
Quanto custa o Congresso Nacional?, que nos diz respeito, publicado no dia 26 de fevereiro deste ano em
O Globo. Esse, em particular, apresenta uma análise
dos gastos com o Parlamento durante o ano de 2012.
Interessantíssimo o artigo de Gil Castello Branco, em
que expõe os gastos do Congresso, da nossa Casa
e da Câmara.
O autor afirma que as despesas da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas
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da União atingiram R$9 bilhões, em 2012, montante
equivalente aos dispêndios integrais de seis ministérios:
da Cultura, da Pesca, do Esporte, do Turismo, do Meio
Ambiente e das Relações Exteriores. Nós gastamos
mais do que seis ministérios.
Que os gastos previstos neste ano pelas duas
Casas Legislativas, excluindo o TCU – Tribunal de Contas da União, deverão alcançar R$8,5 bilhões. A cada
dia, o Parlamento brasileiro custará R$23 milhões, ou
seja, quase 1 milhão por hora.
O articulista segue afirmando que, dentre as
duas Casas, a vilã do momento é a Câmara dos Deputados, que custou aos contribuintes R4,3 bilhões em
2012, montante superior em R$400 milhões à média
de R$3,8 bilhões dos últimos dez anos. Já no Senado,
em função dos escândalos de 2009, as despesas têm
sido reduzidas. No ano passado, elas foram inferiores
às de 2010 e 2011, totalizando R$3,4 bilhões.
Gil Castello Branco vai mais além. Ele afirma que
a Câmara dos Deputados, com 15.647 servidores, e
o Senado, com 6.345 servidores – o Congresso, enfim – correspondem a uma cidade com quase 22.000
funcionários efetivos e comissionados. E compara com
o número de habitantes dos 5.570 Municípios do País,
para chegar à conclusão de que apenas 27% dessas
cidades possuem mais habitantes do que o Congresso Nacional.
Gil também salienta que, em 2012, o custo de
pessoal e encargos, no Congresso Nacional, foi de
R$6,4 bilhões, o que corresponde a 84% da despesa
global. A conta inclui salários, gratificações, adicionais, férias, 13º salário e outras vantagens. Só pelo
trabalho noturno, Câmara e Senado pagaram R$4,5
milhões, em 2012.
Compara também o valor dos salários médios
pagos pelos Poderes. Em dezembro de 2012, segundo o Ministério do Planejamento, a média salarial do
Legislativo foi de R$ 16,3 mil, mais do que o dobro dos
R$6,7 mil ganhos pelos servidores do Executivo. No
Judiciário, a média alcança R$13,5 mil.
Enfim, o articulista conclui que a redução das
despesas é necessária, mas não seria o mais importante. Urgente é que os princípios constitucionais de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência sejam aplicados tanto pelas Casas, quanto
pelos Deputados e Senadores. Afinal, a democracia
não tem preço. Pior do que o atual Congresso Nacional, só a sua ausência.
Essa é a opinião de Gil Castello Branco, que tem
uma longa experiência no monitoramento, no acompanhamento dos gastos públicos.
É necessário que essa experiência da Associação Contas Abertas se reproduza na sociedade, para
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que a sociedade possa fazer o controle social dos
nossos gastos.
Hoje, os gastos são revelados e estão disponíveis nos portais de transparência. No entanto, ainda,
a sociedade não se apoderou dessas informações. É
fundamental que nos organizemos, em todo o País,
para fazer o acompanhamento dos gastos e, também,
para tomar decisão em função da eficiência na aplicação desses recursos.
No dia 27 de maio, a lei abrangerá as pequenas
prefeituras deste País, cujos orçamentos são pequenos
e podem ser compreendidos pelos moradores dessas
comunidades.
Nós sabemos que as prefeituras, os prefeitos, as
câmaras de vereadores não têm o costume de prestar
contas dos seus gastos, mas, agora, é lei e essa lei
precisa valer. Para fazer cumprir a lei, é necessária a
mobilização dessas comunidades.
É verdade que alguns entes públicos resistem ao
cumprimento da lei, mas há meios legais para fazer
com que todos os entes públicos cumpram a lei de
acordo com aquilo que ela anuncia.
Portanto, Srª Presidenta, dia 27 de maio é a data
limite para que todas as prefeituras com menos de
50 mil habitantes disponibilizem, nos seus portais de
transparência, suas contas detalhadas, para que o cidadão tenha acesso e possa fazer aquela fiscalização
necessária para nós melhorarmos o desempenho do
uso do dinheiro do contribuinte.
O Estado, nas suas três esferas, vive da contribuição de cada cidadão, de cada brasileiro, de cada
brasileira.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
Quanto custa o Congresso Nacional?
ARTIGO – GIL CASTELLO BRANCO
A democracia não tem preço, mas o Legislativo
brasileiro tem custo elevado. No ano passado, as despesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e do Tribunal de Contas da União (TCU) atingiram R$ 9
bilhões, montante equivalente aos dispêndios integrais
de seis ministérios: Cultura, Pesca, Esporte, Turismo,
Meio Ambiente e Relações Exteriores.
Neste ano, somente os gastos das duas Casas
Legislativas, excluindo o TCU, deverão alcançar 8,5
bilhões. Assim sendo, chova ou faça sol, trabalhem
ou não suas Excelências, cada dia do parlamento
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brasileiro custará R$ 23 milhões, ou seja, quase um
milhão por hora!
Estudo realizado no ano passado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com a
União Interparlamentar revelou que o congressista brasileiro é um dos mais caros do mundo. No campeonato de 110 países, o Brasil ganhou a medalha de prata
no ranking dos custos por parlamentar, atrás apenas
dos Estados Unidos. Na classificação dos custos por
habitante, ocupamos a 21ª posição.
Dentre as Casas, a vilã do momento é a Câmara
que custou aos contribuintes R$ 4,3 bilhões em 2012,
montante superior em R$ 400 milhões à média de R$
3,8 bilhões dos últimos dez anos. Já no Senado, em
função dos escândalos de 2009, as despesas vêm
caindo e, no ano passado, foram as menores desde
2010, totalizando R$ 3,4 bilhões.
Considerando os 15.647 servidores da Câmara
e os 6.345 do Senado, o Congresso é uma “cidade”
com quase 22.000 funcionários efetivos e comissionados. A título de comparação, dentre os 5.570 municípios do País, apenas 27 % possuem mais habitantes.
Em 2012, o custo de “pessoal e encargos sociais” no
Congresso Nacional foi de R$ 6,4 bilhões, o que correspondeu a 84% da despesa global. A conta inclui
salários, gratificações, adicionais, férias, 13º salário e
outras vantagens. Só pelo trabalho noturno, Câmara e
Senado pagaram R$ 4,5 milhões em 2012.
Comparativamente, o Legislativo é o campeão
de salários médios entre os Poderes. Em dezembro de
2012, segundo o Ministério do Planejamento, a média
salarial do Legislativo foi de R$ 16,3 mil, mais do que
o dobro dos R$ 6,7 mil que ganham os servidores do
Executivo. No Judiciário, a média é de R$ 13,5 mil.
Por vezes, as despesas do Parlamento são extravagantes e curiosas. No ano passado, somente com
horas extras foram pagos R$ 52 milhões. A Câmara
dos Deputados foi responsável por R$ 44,4 milhões
desse montante. O Senado comemorou a economia de
R$ 35 milhões que obteve após implementar o “banco
de horas”. A ideia poderia ser adotada pelos vizinhos.
Outro absurdo é a existência de 132 apartamentos
funcionais vazios, aguardando uma reforma que não
tem data para começar, enquanto são gastos R$ 8,3
milhões/ano com os pagamentos de auxílio-moradia
a parlamentares.
Na semana passada, pressionado por manifesto
popular com 1,6 milhão de assinaturas, o presidente
do Senado anunciou corte de R$ 262 milhões nas
despesas da Casa, a começar por 500 funções de
chefia e assessoramento. Já era tempo. A gastança é
tal que no último ano as gratificações por exercício de
cargos e funções totalizaram R$ 683,1 milhões, qua-
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se três vezes o montante dos salários que alcançou
R$ 249,2 milhões. Ao que parece, o Senado além de
muitos índios tem centenas de caciques.
Além disso, o novo presidente afirmou que reduzirá gastos com serviços médicos e terceirizados.
Apesar das boas intenções, até o momento a contenção de despesas limitou-se à demissão de duas estagiárias. A intenção de Renan Calheiros é, por meio
da transparência, reaproximar o Senado da sociedade
brasileira. É bom que comece pelo próprio gabinete,
informando, por exemplo, quais os serviços que lhe
presta escritório de advocacia em Alagoas que recebe há mais de um ano R$ 8 mil mensais da chamada
“verba indenizatória”.
Enfim, há muito o que melhorar no Congresso
Nacional. A redução das despesas é necessária, mas
não é o mais importante. Urgente é que os princípios
constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência sejam aplicados tanto
pelas Casas quanto pelos deputados e senadores. O
Judiciário pode auxiliar julgando os quase 200 parlamentares que respondem a inquéritos ou ações penais
no Supremo Tribunal Federal. Na pauta, crimes contra
a administração pública, homicídio, sequestro e tráfico.
O saneamento do Legislativo é essencial para conter o
desgaste progressivo de sua imagem. Afinal, a democracia não tem preço. Pior do que o atual Congresso
Nacional só a sua ausência.
Gil Castello Branco é economista e fundador da
organização não-governamental Associação Contas
Abertas
A indústria da transparência –
Gil Castello Branco
O Estado de S. Paulo – 25/02
É conhecida a piada do sujeito que pediu dinheiro
emprestado ao amigo alegando que a mulher estava
grávida, prestes a ter o bebê, e ele, despreparado. O
amigo, esperto, respondeu– lhe: “Se você, que já sabia
disso há nove meses, está despreparado, imagine eu,
que acabo de ser informado...”.
A história vem à tona na ocasião em que algumas
prefeituras estão reclamando da vigência plena da Lei
Complementar n.° 131, que determina a divulgação
das receitas e despesas na internet, de forma online
e pormenorizada. A chamada “Lei da Transparência”,
de autoria do senador João Capiberibe, foi aprovada
em 27 de maio de 2009, com prazos gradativos para
a implantação dos portais. Até o momento, 612 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes estão
obrigadas a alimentar os seus sites com informações
sobre a execução orçamentária. Daqui a três meses,
entretanto, a norma abrangerá todos os 5.570 muni-
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cípios do Brasil. Assim, novas 4.958 cidades, com população inferior a 50 mil habitantes, terão de construir
ou aprimorar os seus portais. Como sabiam disso há
quatro anos, é curioso que algumas prefeituras aleguem estar despreparadas.
Na verdade, os políticos gostam de muita transparência, mas nos governos dos adversários. Mas,
se os recém-eleitos ou reeleitos quiserem mesmo ser
transparentes, deverão colocar nos sites o orçamento
previsto e a execução, a origem da receita, as dívidas,
os pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, os nomes
dos funcionários públicos com os respectivos cargos e
salários, o que foi comprado, por quanto, de quem, os
bens adquiridos e os serviços prestados, as licitações,
os contratos e os programas implementados, entre outras informações relevantes para a sociedade saber o
que está sendo feito à custa dos seus impostos, taxas
e contribuições.
Como desde a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), publicada em 4 de maio de 2000, os municípios
encaminham à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), as informações
existem. Agora é colocá-las na internet.
Para a lei ser cumprida, não bastará o site municipal conter o currículo e a foto do prefeito, o telefone do Corpo de Bombeiros e outras informações do
gênero. O detalhamento será fundamental para que
sejam multiplicados os “auditores”, o que irá aprimorar as administrações públicas. Caso a Secretaria do
Tesouro Nacional leve o assunto a sério, o descumprimento da legislação poderá implicar a suspensão das
transferências voluntárias.
Em São Paulo, por exemplo, prefeitos de 518 cidades deverão inaugurar ou melhorar os portais existentes. Dentre essas localidades estão, por exemplo,
Campos do Jordão, com população próxima a 50 mil
habitantes, e, no outro extremo, o município de Borá,
com apenas 807 cidadãos. E, a julgar pela análise que
a Associação Contas Abertas realizou dos portais das
cidades paulistas já abrangidas pela lei, a implantação
dos sites nos demais municípios do Estado de São
Paulo será uma odisséia.
Com base em 105 critérios estabelecidos por
especialistas da Unicamp, FGV, Universidade de Brasília, Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará,
Controladoria-Geral da União, Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo e da própria Contas Abertas,
foi criado o índice de Transparência, que atribui notas
de zero a dez para os municípios com menor ou maior
clareza nas informações que prestam à sociedade.
A nota média de 3,97 dos 124 municípios analisados em outubro do ano passado demonstra a má
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qualidade dos portais das maiores cidades do Estado
de São Paulo. Além disso, 70% dos municípios tiveram
de contratar empresas de informática para a construção dos seus sítios. Quanto menor o município, maior
foi a tendência de recorrer à iniciativa privada. Apenas
três empresas desenvolveram os portais de 59 municípios. Existem portais praticamente idênticos em
diferentes cidades.
Com o mercado multiplicado, está em funcionamento verdadeira “indústria de transparência”. Representantes de empresas de informática rondam as cidades brasileiras para oferecer serviços.o que é legítimo.
Na realidade, o problema não são os portais terem
sido desenvolvidos por um órgão público ou privado.
O crucial é que a qualidade deixa muito a desejar, inviabilizando o efetivo controle social.
Diante da amostragem dos 124 municípios paulistas, não é difícil imaginar o que poderá acontecer
nas 4.958 cidades brasileiras que nos próximos três
meses terão de colocar as suas contas na web. Em
curto prazo, a atividade de confeccionar sites tende
a ser altamente lucrativa para alguns empresários e
extremamente onerosa para os milhares de cidades
brasileiras.
Neste cenário, cabe aos Estados e às prefeituras
de maior porte que possuem bons portais colaborar
com os pequenos municípios. No fim do ano passado,
o Conselho de Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo – formado por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público, da Defensoria Pública, além de
entidades não governamentais – interessou-se pelo
tema e sugeriu que os órgãos estaduais afins auxiliem
na difícil tarefa a ser cumprida pelas cidades paulistas
de menor porte. A idéia pode ser replicada em outros
Estados. Afinal, se empresas de informática podem
implantar o mesmo portal em várias cidades, o Estado
poderá fazê-lo com melhor qualidade e menor custo
para os contribuintes.
Há quase um século, o juiz americano Louis Brandeis disse que “a luz do sol é o melhor dos desinfetantes”, referindo-se ao sistema financeiro americano. No
Brasil, existe uma luz no fim do túnel e a transparência,
aos trancos e barrancos, está a caminho. A criança
precisa nascer em breve, forte e saudável, estejam ou
não os pais preparados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador João Capiberibe, meus cumprimentos
pela sua iniciativa, pelo projeto e por esse chamamento.
Hoje, a sociedade, com as redes sociais, está
empoderada. Através delas, ela pode fazer esse controle, porque, estando on-line, é fácil fazê-lo. E é claro
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que essa também é uma forma de prestarmos contas
daquilo.
Saúdo novamente, pela decisão tomada ontem,
a Câmara, por ter concluído o processo de votação,
finalizando e interrompendo o pagamento daquela
indenização chamada 14º e 15º salários. É prudente
isso também para a imagem da instituição.
Cumprimento o Senador.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há, sobre a mesa, um requerimento que submeto à apreciação dos Srs. Senadores:
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para
ausência dos trabalhos da Casa no dia 27
de fevereiro de 2013, a fim de desempenhar
missão oficial de representação do Senado
Federal no 14º Encontro Nacional do Morhan
– Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase, na cidade do Rio
de Janeiro.
Sala das sessões,– Senador Jorge Viana.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 107, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausência dos
trabalhos da casa, no dia 27 de fevereiro de 2013, a fim
de desempenhar missão oficial de representação do
Senado Federal no 14º Encontro Nacional do MORHAN
– Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase, na cidade do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Senadores e as Senadoras que concordam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do Senador.
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz,
como orador inscrito.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Srª Presidenta, pela ordem, eu queria fazer um registro.
Eu queria solicitar que os dois artigos citados, de autoria do Presidente da Associação Contas Abertas, Gil
Castello Branco, fossem inscritos nos Anais da Casa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental, sua solicitação será atendida, Senador João Capiberibe.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Ana Amélia; Sr. Presidente que
está assumindo agora, Senador Jorge Viana; Srs. Senadores; telespectadores da TV Senado; ouvintes da
Rádio Senado, ocupo a tribuna nesta tarde para já
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adiantar aos moradores dos Municípios de Assis Brasil,
de Brasiléia, de Epitaciolândia e de Xapuri que, amanhã, sexta-feira, cumpriremos uma agenda em toda
essa região do Alto Acre, formada por esses quatro
Municípios, com o Governador Tião Viana e com boa
parte da sua equipe de governo.
Essa agenda tem acontecido em todos os Municípios, e o Governador Tião Viana tem feito um esforço
no sentido de levar toda a sua equipe, principalmente
os secretários que estão coordenando ações estratégicas que acontecem nesses Municípios, para que
eles apresentem qual é o plano, quais são os investimentos previstos e quais são os resultados almejados.
Essas reuniões têm sido muito produtivas. Tive
a honra de participar dessas reuniões em Feijó, em
Tarauacá, em Plácido de Castro, em Capixaba, em
Senador Guiomard, e, amanhã, faremos essa agenda
nos Municípios de Assis Brasil, de Brasiléia, de Epitaciolândia e de Xapuri.
Todas essas nossas andanças têm sido muito
produtivas, porque tem sido possível a compatibilização entre o que está previsto no plano de governo e as
atividades que serão realizadas sob a responsabilidade
dos prefeitos. E, dessa maneira, fica bem definido o
papel de cada um, o que toca ao Governo do Estado,
o que toca à prefeitura e também as ações que são
de responsabilidade do Governo Federal.
Dessa maneira, tem sido possível um diálogo bem
interessante, bem republicano, democrático. No Vale
do Alto Acre, todas as prefeituras são de partidos adversários do Partido dos Trabalhadores, são do PMDB
ou do PSDB, mas, mesmo assim, há a preocupação
de fazer a planificação e a apresentação desse plano
para a população, sempre com o princípio de que as
ações do governo devem chegar a todos os Municípios,
independentemente do partido que esteja na gestão
da prefeitura daquele Município.
Então, quero dizer que o nosso esforço em estar presente é justamente para dar legitimidade, para
poder falar do quanto tem sido possível realizar a partir dos esforços do Governo do Estado e do Governo
Federal. E não tem como participar de uma atividade
como essas sem ressaltar os passos que foram dados
nos últimos dez anos com as presenças do Presidente Lula e da Presidenta Dilma à frente da República.
Nesses dez anos, a gente tem contabilizado
muitas conquistas. São tantas as conquistas, que a
gente não consegue memorizar todas para fazer uma
apresentação. Por exemplo, em Senador Guiomard,
na última segunda-feira, nós pudemos apresentar o
programa Luz para Todos. Há um número específico,
Senador Jorge Viana: em Senador Guiomard, aquele
Município pequeno, o Luz para Todos chegou a 2,3
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mil famílias, ou seja, 2,3 mil famílias, no interior, em
Senador Guiomard, já receberam o Luz para Todos.
Em todo o Estado do Acre, já foram 39,2 mil famílias beneficiadas ao longo do período dos Governos do
Presidente Lula e da Presidenta Dilma. O investimento
no programa Luz para Todos no Estado do Acre, nos
últimos dez anos, já chegou a R$300 milhões. Isso,
sem dúvida, foi uma opção muito corajosa, muito ousada do Presidente Lula, que teve sequência com a
Presidenta Dilma.
Nós não nos cansamos de dizer: o Estado do
Acre é um Estado muito pequeno, com uma população
aproximada de 800 mil habitantes, mas, mesmo assim,
o Estado do Acre recebeu um olhar muito carinhoso,
muito generoso, muito solidário por parte do Presidente
Lula e está tendo o melhor olhar carinhoso e solidário
por parte da Presidenta Dilma. Tanto isso é verdade,
que já está anunciada, para o final de março, início de
abril, uma nova licitação, uma tomada de preço para
a execução do linhão que vai de Sena Madureira até
Cruzeiro do Sul. Esse é outro investimento de altíssima
monta que será feito pelo Governo Federal, no sentido
de fazer com que todas as usinas termelétricas que
estão instaladas nos Municípios ao longo da BR-364
sejam substituídas por um linhão, o que, certamente,
vai gerar energia limpa, a um custo menor, porque
não vai mais ser necessário o combustível. A logística é muito complicada para levar combustível a todos
os Municípios, sem contar a poluição causada pelas
usinas termelétricas.
Então, esses investimentos todos estão sendo
objeto das reflexões feitas em cada um dos Municípios
por onde temos passado para conversar com a população e, ao mesmo tempo, estabelecer os termos das
parcerias celebradas entre o Governo do Estado e as
respectivas prefeituras.
Para finalizar, eu gostaria de falar da agenda que
pude cumprir hoje no Mapa com o Secretário Executivo
José Alves Vaz e com a equipe técnica. Nós estivemos
presentes, com dois empreendimentos da máxima
importância para o Estado do Acre. Um empreendimento é o abatedouro de aves Acreaves, e o outro é
o frigorífico Dom Porquito, dois empreendimentos que
estão instalados no Município de Brasiléia e que estão
preparados para a exportação de carne suína e também de aves para os países vizinhos, Peru e Bolívia.
A agenda que cumprimos junto à equipe técnica do Mapa foi justamente no sentido de conseguir a
certificação, o selo de qualidade, principalmente para
que possa o Acre ser uma zona livre de doença suína,
para que possamos comercializar essa produção de
carne suína para países vizinhos.
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Todas as exigências feitas pela equipe técnica do
departamento veterinário do Mapa já foram cumpridas,
e a reunião de hoje teve o objetivo de mostrar mais um
conjunto de cumprimento de exigências, de tal maneira
que o Acre está se habilitando para ser também zona
livre de doenças suínas, o que nós já conquistamos
no que diz respeito à carne bovina.
O Acre é uma área livre de febre aftosa. Isso já foi
conquistado durante a administração do Governador
Jorge Viana. Durante a administração Binho Marques,
foi mantida essa certificação, o Acre como uma zona
livre de aftosa, e, agora, queremos dar um passo além,
obtendo também essa área livre, essa zona livre da
doença suína, doença que pode dificultar a comercialização para os mercados estrangeiros.
O que podemos afirmar é que o frigorífico, que
está já em plena expansão no Município de Brasiléia, atende a todos os requisitos dos frigoríficos mais
avançados do Brasil e, certamente, além de ser um
empreendimento que vai gerar muitos empregos, vai
envolver, no seu entorno, pelo menos 60 famílias de
pequenos produtores nessa fase inicial e, numa fase
futura, muitas outras famílias.
Hoje, o frigorífico já está trabalhando com 300
matrizes, que têm produzido um número considerável
de leitões praticamente todas as semanas, e, quando
estiver plenamente atingido o seu patamar máximo,
vai trabalhar com pelo menos duas mil matrizes. É um
projeto que está em franca expansão. E já estamos
trabalhando junto à equipe técnica do Mapa para justamente conseguir a certificação, o selo de qualidade,
e, principalmente, para fazer com que o Acre esteja no
mapa do Brasil de áreas livres de doenças suínas, o
que permite, dessa forma, comercializarmos essa produção suína para os países vizinhos, além dos demais
Estados brasileiros.
Dessa maneira, faço esse relato aqui, comemorando os resultados, porque a equipe técnica foi muito
receptiva e nos mostrou, de maneira bem transparente,
que o Governo vai fazer todas as exigências, sim, porque é uma questão de salvaguarda. O Governo procura se reservar, preservar-se no sentido de não criar
nenhum tipo de facilidade que depois possa resultar
em complicação para o próprio Governo. Por isso, as
exigências são rígidas, e nós mesmos fazemos questão de que seja assim. Quanto mais rígidas forem as
exigências, melhor para que a certificação seja plena
de méritos, que é o que está acontecendo.
Então, está de parabéns toda a equipe de Paulo
Santoyo, que é o diretor desses dois empreendimentos, juntamente com o Alder Cruz – ambos estão na
linha de frente desse trabalho –, bem como a equipe
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do Idaf, que tem trabalhado permanentemente para
cumprir as exigências do Ministério.
Tenho a certeza de que, em muito pouco tempo,
no mais tardar dentro de dois meses, teremos também
essa certificação, dando demonstração de que o Acre
vai estar plenamente habilitado para comercializar a
carne suína e também toda a sua produção de aves
para os países vizinhos, a Bolívia e o Peru, que é o
nosso plano estratégico.
Desde que foi construída a rodovia do Pacífico,
a Interoceânica – a extensão brasileira de Rio Branco
até Assis Brasil foi concluída durante a administração
do Governador Jorge Viana –, essa via do Pacífico,
que pode permitir que os produtos do Acre cheguem
ao Peru e à Bolívia, tem uma importância estratégica
fundamental. Exatamente por isso foi feita a escolha
para a instalação desse complexo industrial no Município de Brasiléia, o que tem gerado empregos e tem
dado uma dinâmica econômica para aquela região.
Eu, como Parlamentar, estarei permanentemente
apoiando essas atividades, porque essas atividades
é que apontam para um futuro promissor para todas
essas famílias que estão sendo envolvidas nesse empreendimento.
Portanto, muito sucesso ao empreendimento
Acreaves e ao Dom Porquito!
Tenho a certeza de que muitas famílias vão se beneficiar dos resultados desse esforço, que é um esforço
político, mas também um esforço técnico e econômico
para o bem de toda aquela população.
Que Deus nos abençoe! E que possamos ter
muito sucesso nesse empreendimento!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Quero cumprimentar V. Exª, Senador Anibal
Diniz. Lamentavelmente, não pude estar na audiência, mas eu estava representado pela sua presença e
pela comitiva do Acre, que só quer aquilo pelo qual o
Governador Tião Viana tem lutado: fazer da região do
Alto Acre uma região de indústrias que beneficiam e
exportam produtos. E V. Exª traz com propriedade os
temas de interesse do nosso povo.
Como não há oradores inscritos, com base no art.
155, § 4º, do Regimento Interno do Senado Federal,
suspendo a sessão até o horário da Ordem do Dia.
(Suspensa às 15 horas e 43 minutos, a sessão
é reaberta às 16 horas e 20 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está reaberta a sessão, conforme o Regimento.

ORDEM DO DIA
O Item 1, conforme entendimento ontem, será
apreciado na próxima sessão.
Fraqueio a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB nesta Casa.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 31, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 588, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 31, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor de Operações Oficiais
de Crédito, no valor de um bilhão, seiscentos
e oitenta e três milhões, setecentos e dezesseis mil e quatrocentos reais, para o fim que
especifica (proveniente da Medida Provisória
nº 588, de 2012).
Parecer sob nº 50, de 2012, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Zeca Dirceu (PT/PR);
e Relator Revisor: Senador Wellington Dias
(PT/PI), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 31, de 2012, que oferece.
2
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 9, DE 2013
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 92, de 2013)
Projeto de Resolução nº 9, de 2013, da Mesa
do Senado Federal, que institui as sessões de
debates temáticos no Senado Federal.
Pendente de Parecer da CCJ.
3
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 27, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 93, de 2013)
Projeto de Resolução nº 27, de 2011, do Senador Renan Calheiros, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal, para regulamentar
a competência, prevista no inciso XV do art.
52 da Constituição Federal, de avaliar o Sistema Tributário Nacional e as administrações
tributárias dos entes federados.
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Pendente de Pareceres da CCJ e CDir.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive
notícia – todos nós tivemos –, ainda há pouco, de reunião havida entre o Presidente do Senado Federal e o
Presidente da Câmara dos Deputados, que se seguiu
à decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal
no sentido de rejeitar a medida cautelar que havia
sido proferida pelo Ministro Luiz Fux, no mandado de
segurança impetrado pelo Deputado Molon, do PT do
Rio de Janeiro.
O objeto desse mandado de segurança e da liminar com que o Ministro Fux atendeu ao pedido do
Deputado Molon era garantir que os vetos que estão
pendentes de deliberação no Congresso Nacional fossem discutidos e votados pelo Congresso segundo a
ordem cronológica da sua comunicação ao Presidente
do Congresso Nacional.
Entendia o ilustre Deputado que o Presidente do
Congresso Nacional, das duas Casas, reunidas para
deliberar sobre vetos, não poderia pinçar, no estoque
de vetos existentes – e ainda dormindo nas suas gavetas – um ou outro, ao seu talante, para submetê-lo
à votação no Plenário, independentemente da ordem
da sua comunicação.
O Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar,
mas ainda não decidiu sobre o mérito da questão colocada. Da decisão de ontem, segue-se que o Presidente Renan Calheiros pode, hoje, efetivamente,
escolher, entre os vetos que estão ainda pendentes
de deliberação pelo Congresso Nacional, aquele que
ele entender merecer a atenção prioritária dos congressistas. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal
devolve, pelo menos enquanto não se julga o mérito
da causa, ao Presidente do Congresso a competência
de elaborar a Ordem do Dia e de organizar a pauta de
deliberações da Casa.
Até aí não tenho objeção. Vamos esperar a decisão do Supremo para verificar se, no mérito, mantém-se esse entendimento. A minha objeção em relação
à deliberação de hoje dos dois Presidentes reunidos
vem de interpretação, no meu entender, errônea que
fizeram o Presidente Renan e o Presidente Henrique
Alves da decisão do Supremo. Entenderam eles que,
pelo fato de não ter hoje o Presidente do Congresso
Nacional a obrigação de pautar a Ordem do Dia, da
Casa, pela ordem cronológica da chegada dos vetos,
poderiam ser votadas outras proposições que não os
vetos, enquanto houvesse vetos pendentes de deliberação. Refiro-me ao Orçamento, que é a proposição por
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excelência da competência do Congresso. A Proposta
Orçamentária lhe é encaminhada sob a forma de um
projeto de lei, o Projeto de Lei Orçamentária.
A Constituição é claríssima, não deixa margem
nenhuma à dúvida, ao dispor, no §6º do art. 66:
Art. 66 ............................................................
§6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no §4º [ou seja, o prazo de 30 dias
a contar do recebimento do veto], o veto será
colocado na ordem do dia da sessão imediata,
sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final.
O que quer dizer sobrestadas? Paralisadas. Elas
param onde estão, não podem ser levadas, incluídas na
Ordem do Dia do Congresso, enquanto houver vetos
presidenciais que ainda não foram objeto de decisão
congressual.
Parece-me claríssimo.
O Deputado Molon não submeteu essa questão
ao Congresso porque não precisava. A Constituição
é muito clara e não há por que tomar o tempo do Supremo Tribunal Federal pedindo que esclareça aquilo
que é de uma clareza solar, meridiana, que não dá
margem a nenhum tipo de contestação. É a letra da
Constituição.
“Ah, mas há muito tempo as coisas são feitas
assim.” É verdade! Há o Presidente da República veta
proposições, as proposições vêm para o Congresso
Nacional e o Congresso Nacional simplesmente cruza
os braços, não cumpre a sua obrigação. É verdade,
isso tem acontecido. Tem acontecido, mas não há mal
que sempre dure. Uma hora, é preciso dar paradeiro
a isso. Não podemos conviver mais tempo com essa
ilegalidade, essa inconstitucionalidade, que foi colocada a nu por ocasião do mandado de segurança a
que me refiro.
O Deputado Molon atirou no que viu e acertou no
que não viu. Ele atirou na observância da ordem cronológica da pressão dos vetos, mas deixou escancarado
à opinião pública e sobretudo a nós, congressistas, o
fato de que não estamos cumprindo a nossa obrigação.
Não estamos exercendo a prerrogativa do Congresso.
E qual é a prerrogativa do Congresso? É a de
dar a última palavra, a palavra final na elaboração do
processo legislativo todas as vezes que houver, da
parte do Presidente da República, um pedido de reconsideração ao Congresso da nossa decisão, pois o
veto não é nada mais do que isto: é o Presidente da
República usando a sua atribuição de pedir ao Congresso que reexamine uma decisão tomada. Esse é
o sentido do veto. E o Congresso tem a obrigação de
quê? De decidir. Essa é a obrigação do Congresso
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Nacional, uma obrigação que foi e tem sido objeto, na
história das democracias representativas, de conflito
entre o Executivo e o Legislativo.
Lembrava, ainda há alguns dias, desta tribuna,
que esse foi um dos pontos, digamos, de discórdia
mais sérios entre o Imperador D. Pedro I e a Constituinte de 1823, porque o Imperador entendia que os
vetos haveriam de ser absolutos, não poderiam ser
derrubados, e a Constituinte entendia que os vetos
poderiam ser derrubados.
Isso tem história. Essa disputa sobre a extensão
do veto absoluto ou relativo remonta à revolução francesa. Atravessou todas as constituições brasileiras. E
na última Constituição, a Constituição de 1988, houve
um acréscimo às disposições anteriores, que variavam
na exigência do quórum de deliberação dos vetos. Pela
primeira vez, o constituinte originário – não é mudança
constitucional – o constituinte originário de 88 colocou,
digamos assim, um acicate, um estimulo poderoso
para que os vetos fossem apreciados ao determinar
que a pauta do Congresso ficasse trancada enquanto
houvesse vetos pendentes de deliberação. Quer dizer,
é um reforço constitucional ao cumprimento de uma
obrigação que é intrínseca à do Poder Legislativo.
Estamos convivendo com leis que contém dispositivos vetados e cujo processo de elaboração não
foi concluído. E não foi concluído por culpa nossa, não
é por culpa do Presidente da República. É por culpa
do Congresso Nacional. É uma legislação provisória,
como se produzida no curso de acidente de um coitus
interruptus. Essa que é a realidade.
E não podemos olhar, Sr. Presidente, os vetos
como se fossem um estorvo – “Ah, temos de votar vetos.” Essa é a nossa prerrogativa. É a prerrogativa do
Congresso Nacional. E como é que o Congresso Nacional quer ser respeitado, se não respeita a própria
Constituição, se não respeita a si mesmo?
Ainda ontem a Câmara dos Deputados votou um
projeto de resolução que, à semelhança do que havíamos feito, abole o pagamento de uma ajuda de custo
para o início e para o fim da Sessão Legislativa. Por
unanimidade, como nós havíamos deliberado aqui no
Senado. Com o objetivo de irmos recuperando o terreno perdido em matéria de prestígio da Instituição.
Já há alguns anos o Congresso Nacional deliberou reduzir o recesso parlamentar. Até, a partir de
visão equivocada de que recesso parlamentar e férias
são termos equivalentes. Eu não creio que seja assim.
Já há dez anos, sob a presidência de Aécio Neves,
na Câmara dos Deputados, iniciou-se um processo que
chegou ao fim, foi concluída ainda sob a presidência
de S. Exª como Deputado Federal, que acaba com o
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mecanismo da imunidade parlamentar, tal como existia
desde a Constituição do Império.
Foram iniciativas no sentido da recuperação do
prestígio do Congresso. Mas não adianta. Tudo isso é
muito bonito, é ótimo, é importante. Teve o meu apoio,
o meu aplauso, mas a nossa função legislativa, essa
nós temos que exercê-la. Nós não podemos dar o mau
exemplo. O Congresso Nacional não pode dar o mau
exemplo de desrespeito à Constituição, de preguiça
no exercício do mandato parlamentar, num País de
gente que trabalha, e trabalha duro, que exige que o
parlamentar vote, que o parlamentar decida. Por mais
espinhosa, melindrosa, difícil, controvertida que seja a
questão, é obrigação do parlamentar votá-la.
Por isso, Sr. Presidente, digo a V. Exª, com toda a
lealdade, que formularei, na sessão do Congresso em
que porventura for se examinar o veto, nessas condições, que considero irregulares, formularei questão de
ordem ao Presidente do Congresso. Começarei por aí,
mas não hesitarei em ir ao Supremo Tribunal Federal,
em nome do meu partido, para que a Constituição seja
respeitada, para que o Orçamento da República seja
um orçamento aprovado de acordo com a Constituição,
e não seja um orçamento clandestino, um orçamento
frágil, cuja execução qualquer ação popular poderá
barrar, poderá deter, acrescentando essa situação de
fragilidade institucional a tantas outras fragilidades que
o nosso sistema político já contém.
Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador
Ruben Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Desejo, primeiramente, cumprimentar a V. Exª. Estou tendo uma oportunidade única, nesta Casa, de ouvir uma
aula magna a respeito de dispositivos constitucionais.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Bondade de V. Exª.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Não;
é a absoluta realidade, é a expressão de todos que
estão aqui neste plenário.
Eu apresentei ontem uma proposta de emenda
constitucional no sentido de regulamentar o art. 66, §
4º, da Constituição. O atual texto diz que o Congresso Nacional tem apenas 30 dias para apreciar o veto
presidencial. Há outras propostas aqui oferecidas por
eminentes Srs. Senadores. A minha é no sentido de
estabelecer um prazo de 45 dias, peremptório. Se o
Congresso Nacional não apreciar o veto presidencial
nesse prazo, ficam sobrestadas todas as atividades
legislativas do Senado e da Câmara dos Deputados,
porque, no meu modesto entendimento, Senado e Câmara são Congresso Nacional. É a maneira que entendi – e, com todo respeito, submeto à consideração
de V. Exª, inclusive, neste aparte – que a mora legis-
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lativa é que está criando essa situação que nos deixa
de uma forma não só decepcionados com relação a
nossa atuação parlamentar, mas também perante a
opinião pública, que não está acreditando na nossa
ação legislativa. Eu ouvi parte do discurso de V. Exª,
mas, quero repetir, foi para mim, uma aula magna. Eu
saio deste plenário hoje convencido de que nós temos
aqui, no Senado da República, homens realmente que
conhecem a Constituição. Meus respeitos a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Figueiró, tenho
enorme respeito por V. Exª, pela vida pública de V. Exª.
V. Exª foi constituinte. V. Exª escreveu esse texto e sabe
a importância, por que a Constituição de 88 contém
essa inovação em relação às anteriores. É exatamente
para evitar os inconvenientes daquilo que V. Exª acaba
de chamar, com toda razão, de mora legislativa, que
é a demora que se eterniza, que, no caso dos vetos,
vem se eternizando.
V. Exª propõe um prazo de 45 dias, que é o prazo
para o exame dos projetos de lei com urgência constitucional. Acho prazo razoável.
Quanto à paralisação das duas Casas, ao sobrestamento das atividades duas Casas, das deliberações
legislativas das duas Casas, é preciso examinar com
um pouco mais de cautela, na minha visão. Porque nós
poderemos chegar a situação de paralisia congressual
induzida pela maioria governamental. Então, é preciso verificar se o remédio não mata o doente. Mas, em
princípio, a ideia me parece sedutora.
Agradeço imensamente, mais uma vez, o aparte de V. Exª.
Sr. Presidente, eu acompanhei as gestões do Ministro Adams, da Advocacia Geral da União, junto ao
Supremo Tribunal Federal. S. Exª pretendia e pretende
que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre o mérito do mandato de segurança, decidisse modulando
seus efeitos no tempo. Essa é uma inovação que já
existia no Regimento do Supremo Tribunal Federal e
que acabou por ser introduzida em uma lei, da qual,
aliás, eu fui Relator na Câmara...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª apenas me permite concluir, para
depois ouvir o aparte da Senadora Ana Amélia, Que é
de, em determinadas circunstâncias, quando a decisão
sobre a inconstitucionalidade de determinado ato legislativo, ato normativo ameaçasse, pela desconstituição
desse ato, a ordem social, criasse problemas maiores
do que a solução pretendida, o Supremo poderia decidir que os efeitos variam daquele momento, do momento da decisão para frente. Era isso que pleiteava
o Ministro Adams.
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Que o Ministro Adams pleiteie essa providência está no papel dele de Advogado-Geral da União,
mas o que me indispôs ou o que, digamos assim, me
contrariou na argumentação de S. Exª é o universo de
horrores que ele acenou para a hipótese de o Congresso vir a derrubar todos os vetos pendentes. Isso
não acontecerá nunca. Os senhores sabem disso. O
Congresso não é irresponsável. Está sendo preguiçoso, sim. Está sendo desidioso, sim, ao não deliberar
sobre os vetos, mas, ao deliberar, há uma infinidade
de dispositivos vetados que já perderam sentido, referem-se a leis que já foram revogadas e outros que
são absolutamente indefensáveis do ponto de vista
da maioria e da minoria. É lógico que essas decisões
sobre questões mais melindrosas, mais difíceis, mais
controvertidas se resumem assim com seis casos, entre os quais, os royalties do petróleo.
Ouço o aparte da ilustre Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Aloysio Nunes Ferreira, é sempre ouvi-lo, até porque
nessa matéria a sua expertise é superior à de muitos
colegas aqui e estou aprendendo muito. Mas penso
que há dois aspectos nessa decisão do Supremo que
foi recuperar o equilíbrio dos Poderes. O Supremo se
manifestou devolvendo ou, pelo menos, reconhecendo,
melhor dizendo, reconhecendo uma prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional em relação à questão dos
vetos: apreciar o tempo, essas coisas todas. E também
concordo plenamente com V. Exª quando disse que nós
fomos omissos, que nós fomos lenientes, nós não votamos quando deveríamos ter votado. E o aspecto bom é
tomarmos, digamos, consciência da responsabilidade
que temos, das iniciativas de propostas de emendas
constitucionais para definir prazo de exame dos vetos.
E eu sou favorável aos 45 dias que o Senador Ruben
Figueiró acabou agora levantando. Eu acho que nós
temos que fazer para evitar. Como disse V. Exª, muitos
desses três mil vetos caducaram, eles já não têm nem
eficácia, mas outras leis vieram para suprir a vacância
daquela ineficácia. Então eu queria cumprimentá-lo por
isso e dizer que agora está conosco a responsabilidade
de deliberar sobre a questão dos vetos e também sobre matérias que nós deixamos de examinar, talvez por
descuido ou desinteresse. Mas eu acho que agora é a
hora da verdade aqui nesta Casa, e por isso penso que
a decisão do Supremo teve o mérito de nos colocar com
essa responsabilidade na mão. Muito obrigada, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço o aparte sempre oportuno
de V. Exª e as considerações, como sempre também,
benevolentes a meu respeito.
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Se V. Exª me permitir, Sr. Presidente, o tema é
tão fascinante. Tanto V. Exª como o Senador Figueiró
estão de acordo quanto à conveniência...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... de se esticar esse prazo, que hoje é
de 30 dias, para 45 dias. Me parece razoável.
Mas, enquanto não houver mudança na Constituição, vamos respeitar o prazo atual, que é o prazo
de 30 dias. O Supremo Tribunal Federal dá ao Presidente do Congresso a latitude para organizar a pauta
das votações das sessões conjuntas? Perfeito. Agora,
devolve realmente prerrogativa à Presidência do Senado e ao Congresso, no seu conjunto.
Mas creio, Srª Senadora, que há na Constituição,
no art. 66, uma peça chave no equilíbrio entre o Poder
Legislativo e o Poder Executivo, que vem exatamente da
interferência do Poder Executivo no processo legislativo.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Essa interferência pode se dar no início,
na iniciativa, em alguns casos iniciativa exclusiva. Mas
ela pode se dar, também, no final, na tramitação dos
projetos de lei ou dos projetos de lei complementar.
Volto ao Imperador. Não sou monarquista, sou
republicano. Mas nessas coisas é bom nos lembrarmos da história. O imperador, Senador Jorge Viana, na
Constituição do Império, que vigorou até a República,
até o advento da República, não vetava. O imperador
pedia tempo de reflexão. É isso.
O veto nada mais é do que isso, um tempo de
reflexão. O Presidente da República diz: “Olha, eu não
estou de acordo com essa decisão do Congresso, mas
os senhores congressistas têm a última palavra, porque o Poder Legislativo reside no Congresso. O Poder
Legislativo reside no Congresso e os senhores têm a
última palavra. Eu, Presidente da República, não estou
de acordo, mas os senhores terão a última palavra.”
O que a Constituição faz é estabelecer prazo para
que o Congresso dê a última palavra. E alguma penalidade. Se não disser a última palavra no prazo certo,
que hoje é de 30 dias, não pode deliberar sobre mais
nada, até resolver essa questão. É isso o que a Constituição diz e que nós devemos respeitar. Só isso; pura e
simplesmente isso: o respeito à Constituição brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V.Exª, Senador Aloysio. Este tema
está na agenda do Senado, do Congresso, por conta
da decisão do Supremo ontem. E, como V.Exª bem colocou – eu acabei de dar uma entrevista nesse sentido
–, é prerrogativa nossa. Nós temos que decidir sobre
aquilo que estabelece o funcionamento desta Casa.
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Eu queria cumprimentar a todos os alunos e alunas do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília pela visita e agradecer. É um
privilégio tê-los aqui. E aos demais que nos visitam,
também, de outros Estados.
Queria fazer referência também a uma comitiva
acriana que eu tive o privilégio de receber na Vice-Presidência do Senado, aqui liderada pelo Paulo Eduardo.
O Paulo é um empreendedor acriano que lidera uma
parceria público-privada no Acre, a Dom Porquito S.A.
É um empreendedor com sua família. Tivemos uma audiência hoje, conduzida, liderada pelo Senador Anibal
Diniz, junto ao Ministério da Agricultura, no sentido de
fazer as tratativas de liberação das autorizações para
que os produtos industrializados na região do Alto Acre,
Brasiléia e Assis Brasil possam ser consumidos dentro
do Brasil e exportados para fora do Brasil.
Jefferson Cogo, que é Presidente do Idaf, José
Barbosa, nosso colega também que coordena o Programa Estadual de Sanidade do Idaf no Acre, e Álder
Cruz, que trabalha na Don Porquito, sejam bem-vindos
ao nosso Estado!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Faço a leitura de um expediente sobre a mesa.
A Presidência designa:
– O Deputado Wellington Fagundes, como
membro suplente, em substituição ao Deputado João Carlos Bacelar, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 595, de 2012, conforme
o Ofício nº 40, de 2013, da Liderança do PR
na Câmara dos Deputados;
– O Deputado Manuel Rosa Neca, como membro titular, em substituição ao Deputado Anthony Garotinho, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 607, de 2013, conforme o Ofício nº 39, de 2013, da Liderança do PR na
Câmara dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista para serem juntados os processados da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. no 040/2013 – Bloco
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Assunto: Substituição de membro de Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Wellington Fagundes (PR/MT) para membro suplente em substituição
ao Deputado João Carlos Bacelar (PR/BA) na Comis-
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são Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 595 de 2012, que “Dispõe sobre a
exploração direta e indireta, pela União, de portos e
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, e dá outras
providências”.
Respeitosamente, – Deputado Antony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.
Of. nº 39/2013 – Bloco
Brasília, 27 de fevereiro de 2013
Assunto: Substituição de membro na Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Manuel Rosa Neca
(PR – RJ) para membro titular – em substituição ao
Deputado Anthony Garotinho (PR – RJ) – na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 607 de 2013, que “Altera a Lei nº 10.836, de
9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para
Superação da Extrema Pobreza.”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, celeridade para a análise do Projeto de Lei 479, originado nesta Casa, que
endurece a legislação contra a prática do tráfico de
pessoas ao relacionar esse crime, com outros, como
trabalho escravo e remoção de órgãos.
Foi este, nobres colegas, o pedido que o ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, fez esta semana, à
Câmara dos Deputados e a este Senado, ao anunciar
o lançamento do 2º Plano Nacional de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas.
Elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito de Tráfico de Pessoas do Senado e concluído no
ano passado, este projeto de lei tipifica como tráfico de
pessoas crimes de adoção ilegal, trabalho escravo e
remoção de órgãos, envolvendo quem agenciar, aliciar,
recrutar, transferir, alojar ou acolher pessoa mediante
grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com
finalidade de exploração de pessoas.
Já não é fora de tempo a apreciação deste projeto
pelo parlamento brasileiro. Dados levantados pelo Minis-
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tério da Justiça revelam que em apenas seis anos (2005 a
2011), 2.072 vítimas deste tipo de crime foram identificadas.
Conforme o governo, a maioria das vítimas foi
encontrada no Suriname (133 vítimas), Suíça (127),
Espanha (104) e Holanda (71).
No mesmo período, 381 pessoas foram indiciadas
por traficarem, principalmente, mulheres para o exterior e
outras 158 pessoas envolvidas nesta prática foram presas.
Os dados mostram que, neste mesmo período, o
Poder Judiciário teve 91 processos distribuídos.
Também foram instaurados 514 inquéritos pela
Polícia Federal, 13 dos quais, de tráfico interno de
pessoas, e 344 de trabalho escravo.
São dados de um relatório elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça
(SNJ/MJ), em parceria com o Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), e nele estão
consolidadas as informações existentes sobre este
crime que é praticado em muitos países.
Em outra oportunidade, relatei, aqui desta tribuna, reportagem veiculada por um jornal da capital de
Roraima, dando conta de uma de denúncia de tráfico
de mulheres na fronteira entre Boa Vista e Georgetown, a capital da República da Guiana.
Conforme o jornal “Folha de Boa Vista”, a Polícia Federal ouviu o depoimento de uma mulher, que
acusou o DJ Selwyn Lewys, da boate Red Dragon, em
Georgetown, de aliciar brasileiras para o tráfico internacional de seres humanos.
Roraima, que faz fronteira com diversos países,
tem uma relação comercial com a Guiana. Pelos portos
de Linden e de Georgetown há uma intensa movimentação com a exportação de mercadorias para países
da Europa e para os Estados Unidos.
Trata-se, senhores senadores, de uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo, que
ocorre com facilidade, em regiões de fronteira e em
metrópoles de intenso movimento turístico.
O tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de
vítimas, movimentando, cerca de 32 bilhões de dólares por ano, segundo o Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime.
Além de lucrativa, está prática é também desumana. Para o êxito de tal prática, os criminosos recorrem à ameaça ou ao uso da força ou ainda a outras
formas de coação, assim como ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade.
Tal êxito se dá, evidentemente, com pessoas que
vivem em situação de vulnerabilidade, de entrega ou
que aceitam, pasmem senhoras e senhores, pagar aos
seus exploradores.
Neste contexto de tráfico de pessoas estão também outras práticas criminosas de violações aos direitos
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humanos, que servem, não somente à exploração de
mão-de-obra escrava, mas, também, a redes internacionais de exploração sexual comercial.
Muitas vezes, como eu disse, este crime está ligado
a roteiros de turismo sexual. Mas, também, a quadrilhas
transnacionais, especializadas em remoção de órgãos.
Numa sensação de que a ficção imita a vida,
novela exibida em horário nobre por uma televisão de
grande audiência, mostra a ligação direta entre o tráfico
de pessoas para fins de exploração sexual e de drogas.
Como no merchandagem social, os personagens
se apresentam como porta-vozes de conceitos e comportamentos, no cenário da novela, ora exibida, os personagens representam aquilo que provavelmente esteja
a ocorrer, neste momento, em algum lugar do mundo,
com as vítimas do tráfico internacional de pessoas.
O Brasil, na verdade, figura entre os países que
apresentam muitos avanços nas ações e na legislação
para o enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Sexta-feira 1º

925

06581

Esse mérito é reconhecido até mesmo pelo Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, da Organização
das Nações Unidas contra Drogas e Crimes (UNODC),
que contém o perfil do tráfico de pessoas em 155 países.
Todavia, ainda precisamos fazer mais no combate
a este crime. Nossa legislação requer um reforço. E este
é o momento mais que propício ao debate sobre o projeto de lei em tramitação, e que, uma vez aprovado, virá
complementar nossa legislação e proteger as vítimas.
Precisamos unir forças e mostrarmos aos criminosos que um país decente se faz com punição a todo
tipo de crime, particularmente, aos crimes hediondos
como o tráfico de pessoas.
Era o que tinha a falar hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não tendo orador inscrito, declaro encerrada a
presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 48 minutos.)
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  !"
     
Art.13 (1, 5)

Apresentados


Retirados


Total


Art. 40 (2)







Art. 43, I (3)







71

71

0

0

Fundamentação – RISF

Art. 43, II (4, 5)



Soma
Requerimentos de Retirada
Total Geral

71

71

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

        
 !" #
     
Fundamentação – RISF
Art. 40 (1)

Total
7

Art. 43, I (2)
(1) Missão (em representação do Senado Federal)
(2) Licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;
* Requerimentos de licença com ônus aprovados pelo Plenário e se encontram disponibilizados no quadro de
requerimentos.
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QDFLGDGHGH%DVWRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5('(3$5$,%$1$'(5$',2',)862
6216(,0$*(16/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6DQWD+HOHQD(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj75$160,662'(5È',2(7(/(9,62
'2125'(67(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH-RmR3HVVRD(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD
(&'


(PHQWD
'LVS}HVREUHDUHJXODPHQWDomRGRH[HUFtFLRGDSURILVVmRGRFRPHUFLiULR

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

(PHQWD
$SURYDD3URJUDPDomR0RQHWiULDSDUDRWULPHVWUHGH

¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2 937
15

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5('(7$0$1'$5e'(5È',2(
7(/(9,62/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH8PEX]HLUR(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5$',2',)8625$6,5,(0$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH*XDtUD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
'(6(192/9,0(172&8/785$/'($/7$0,5$'23$5$1È±$&2'&$3SDUD
H[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$OWDPLUDGR3DUDQi
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'2
-$5$&$7<SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR
/XtV(VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDDR6,67(0$7523,&$/
521'21,(16('(&2081,&$d®(6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
GHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH3LPHQWD%XHQR(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',20,5$17('2
0$5$1+2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH,PSHUDWUL](VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj/$02*/,$&2081,&$d2/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
0DFDp(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj'251(5 *5,*2/(772/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
1RUWHOkQGLD(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj(1(5*,$)0'(62-26e
'26&$0326/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH6mR-RVpGRV&DPSRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',29,'$)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR
-RVpGRV&DPSRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2(0,6625$
9$1*8$5'$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH6RURFDED(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&20
$d®(63$57,&,3$17(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH-XFDV(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/(62125$
129$55866(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
1RYD5XVVDV(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

938
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj&($5È5È',2&/8%(6$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH)RUWDOH]D
(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',23$'5(/862/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
3RUWR1DFLRQDO(VWDGRGR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2-251$/'(5,2&/$52
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
5LR&ODUR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'26
$0,*26'()È7,0$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH)iWLPD(VWDGRGR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&2/25$'2/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH&RORUDGR
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(',)862
&2081,7È5,$3203e,$±$&8',&23SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH'LOHUPDQGRGH$JXLDU(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&216(/+2&8/785$/'(
',)862&2081,7È5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH$OYRUDGD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&8/785$/
%2068&(662SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
%RP6XFHVVRGR6XO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2$7/Æ17,'$)0'(
%/80(1$8/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH%OXPHQDX(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2025(1$67(5(2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH&DPSLQDV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&,'$'('(&$03,1$6
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH&DPSLQDV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5('((/2'(&2081,&$d®(6/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
,SDSRUDQJD(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',26,48(,5$&$0326
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
&ROLQDVGR7RFDQWLQV(VWDGRGR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2 939
17

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&855$,612926/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH&XUUDLV
1RYRV(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2*5$1'(3,&26/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH3LFRV
(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(
&8/785$/'(*8$'$/83($&&*SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGH*XDGDOXSH(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj3257$/&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH9LOD
9DOpULR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
('8&$7,9$'(5$',2',)862'(%5(9(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%UHYHV(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',268/&$3,;$%$)0'(
*8$d8Ë/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH*XDoXt(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&$3,;$%$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH9LWyULD
(VWDGRGR(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj)81'$d2'($66,67Ç1&,$¬)$0Ë/,$
$1721,2&255($'(/,0$)8$)$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH,ULWXLD(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d275,1'$'(16('(
&8/785$(&2081,&$d262&,$/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7ULQGDGHGR6XO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$&8/785$/
'()/25,$123(,;272SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH)ORULDQR3HL[RWR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2)0&,'$'('(02*,
*8$d8/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH0RJL*XDoX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2129$%2$9,67(16('(
5$',2',)862&2081,7È5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH1RYD%RD9LVWD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$'(&$18'26'29$/(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DQXGRVGR9DOH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)81'$d21266$6(1+25$
$3$5(&,'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH$SDUHFLGD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862(6(59,d2662&,$,6³-26e)(51$1'(6'$6,/9$´SDUD
H[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH*XDSp(VWDGRGH0LQDV
*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
5$',2&20)0&+$3(&ÏSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH&KDSHFy(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',23/$7,1$'(,78,87$%$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
,WXLXWDED(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2129$6'(3$=/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVFXUWDVQDFLGDGHGH&XULWLED
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2-223$8/2,,
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH$UDFDMX
(VWDGRGH6HUJLSH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH5LR
9HUGH(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'26
$0,*26&+$3$'(16(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH&KDSDGD*D~FKD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'(-(&($%$
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH-HFHDED(VWDGRGH
0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2/,0$'8$57,1$$0,*26
'$&2081,&$d2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
/LPD'XDUWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDDR6,67(0$5È',21257(
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH0RQWHV&ODURV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$'(5$',2',)862/87+
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH7HIp(VWDGRGR$PD]RQDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj),8=$ 6,/9$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH,QGLDUD(VWDGRGH
*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2081,&,3$/25*$1,=$'$
%$52'20217($/72SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH%DUmRGH0RQWH$OWR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDDXWRUL]DomRRXWRUJDGDDR(67$'2'(*2,È6SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH*RLkQLD
(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(
3,5$1*$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH3LUDQJD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH3HGUR/HRSROGR
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d29,'(20$.(5'2%5$6,/
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGR
GH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(%5$*$1d$3$8/,67$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%UDJDQoD3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2(7(/(9,62
('8&$'25$0Ò6,&$(&8/785$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
VRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH%DWDWDLV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(6(192/9,0(172
&2081,7È5,2'26025$'25(6'(,38(,5$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH,SXHLUDV(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',29$/('25,27,(7Ç
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
-RVp%RQLIiFLR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2%5$6,/SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR
3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj6%&±5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH3ULPDYHUD(VWDGRGR
3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$7255('(&2081,&$d2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3DOPHLUD'¶2HVWH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj$0$=Ð1,$&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&DLDEX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

3'6

(PHQWD
$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2%(1(),&(17(&8/785$/
(&2081,7È5,$9,9$02648(,52SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH%HOpP(VWDGRGR3DUi

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD0HQVDJHP VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU*(25*(6
/$0$=,Ê5(0LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULR
GDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj
5HS~EOLFDGR&KLOH

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGD6HQKRUD0$5&(/$
0$5,$1,&2'(0260LQLVWUDGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUDGR%UDVLO
MXQWRj5HS~EOLFDGR4XrQLDHFXPXODWLYDPHQWHMXQWRj5HS~EOLFDGH5XDQGDj
5HS~EOLFDGH8JDQGDHj5HS~EOLFDGR%XUXQGL

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU6$17,$*2
,5$=$%$/028520LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLO
MXQWRj5HS~EOLFD,VOkPLFDGR,Um

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODLQGLFDomRGR6HQKRU$1721,2/8,6
(63,12/$6$/*$'20LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLO
MXQWRj5HS~EOLFDGD7XUTXLD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODHVFROKDGR6HQKRU*867$92
0$57,1612*8(,5$&RQVHOKHLURGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV
5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj
5HS~EOLFDGR0DOiXL

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODHVFROKDGD6HQKRUD:$1-$
&$0326'$1Ï%5(*$0LQLVWUDGH6HJXQGD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWD
GR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUDGR
%UDVLOMXQWRj5HS~EOLFD3RSXODUGH%DQJODGHVK

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODHVFROKDGR6HQKRU5,&$5'21(,9$
7$9$5(60LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV
5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj
5HS~EOLFD,WDOLDQDHFXPXODWLYDPHQWHMXQWRj5HS~EOLFDGH6DQ0DULQRHj
5HS~EOLFDGH0DOWD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDODHVFROKDGR6HQKRU3$8/28&+Ð$
5,%(,52),/+2&RQVHOKHLURGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV
5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj
5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGR&RQJR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRHLQFLVR,,DOtQHDDGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDGHDGHIHYHUHLUR
GHFRPRILPGHUHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOHPYLVLWDRILFLDOj3RO{QLDD
UHDOL]DUVHGHDGHIHYHUHLURGH(QRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOFRPXQLFDTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQR
SHUtRGRGHDGHIHYHUHLURGH

5REHUWR
5HTXLmR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRGLVSRVWRGR$UWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOOLFHQoDGHVWD&DVDQRSHUtRGRGHDGHIHYHUHLURGHSDUD
FRPSRUDFRPLWLYDEUDVLOHLUDFRPRUHSUHVHQWDQWHGR6HQDGR)HGHUDOSDUD
SDUWLFLSDUGR*60$0RELOH:ROUG&RQJUHVVSURPRYLGRSHOD*60
$VVRFLDWLRQDUHDOL]DUVHHP%DUFHORQD(VSDQKD

:DOWHU
3LQKHLUR
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR



546

6ROLFLWDDVXVSHQVmRGRVSUD]RVGD&RPLVVmRGH0RGHUQL]DomRGR&yGLJRGH
'HIHVDGR&RQVXPLGRUDUWFFDUW,,,,,9H;,,,5,6)

&W
0RGHUQL]DomR
GR&yGLJRGH
'HIHVDGR
&RQVXPLGRU
3OV
H
DUWULVI

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJR,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHSDUDRVILQVGR
GLVSRVWRQRFDStWXOR,9DUWLJRHLQFLVR,,DOtQHDDGR5,6)OLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDGHGHIHYHUHLURDGHPDUoRGHFRPRILPGH
UHSUHVHQWDUR6HQDGR)HGHUDOHPYLVLWDRILFLDOj3RO{QLDDUHDOL]DUVHGHD
GRUHIHULGRPrV(QRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOFRPXQLFDTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQRSHUtRGRGHGH
IHYHUHLURDGHPDUoRGH

$FLU*XUJDF]



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
UHDOL]DomRGH6HVVmR(VSHFLDOGR6HQDGR)HGHUDOQDVHJXQGDIHLUDGLDGH
IHYHUHLURGHGHVWLQDGDDFRPHPRUDURVDQRVGDFULDomRGD$VVRFLDomR
1DFLRQDOGRV3URFXUDGRUHVGR7UDEDOKR$137

(GXDUGR
$PRULP



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
UHDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDOHPFRPHPRUDomRDRWUDQVFXUVRGHDQRVGD
SURPXOJDomRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH

9LWDOGR5rJR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHGHIHYHUHLURDGHMXQKRGH
SDUDWUDWDPHQWRGHVD~GH

-RmR5LEHLUR



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUW,,H,,,DOtQHDHDUWHDUW,H,,YRWR
GHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGRPpGLFRHOtGHUSROtWLFREUDVLOHLUR$OPLU-RVpGH
2OLYHLUD*DEULHOH[6HFUHWiULRGH6D~GHH[3UHIHLWRGH%HOpPH[6HQDGRUGD
5HS~EOLFD&RQVWLWXLQWH5HODWRUGD2UGHP6RFLDOHGXDVYH]HV*RYHUQDGRUGR
(VWDGRGR3DUi

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
FULDomRGHXPDFRPLVVmRWHPSRUiULDLQWHUQDFRPSRVWDSRUVHLVPHPEURVHLJXDO
Q~PHURGHVXSOHQWHVSDUDRSUD]RGHGLDVUHDOL]DUOHYDQWDPHQWRGDOHJLVODomR
SHUWLQHQWHjSUHYHQomRHFRPEDWHGHLQFrQGLRVQR%UDVLOHHODERUDUSURSRVWD
FRQFUHWDHILFD]HGHDOFDQFHQDFLRQDOGDVQRUPDVWpFQLFDVQHFHVViULDVWHQGR
FRPRUHIHUrQFLDULJRURVRVSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLV

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,9GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHQRVWHUPRVGR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDVROLFLWDGRDR7ULEXQDO
GH&RQWDVGD8QLmRDUHDOL]DomRGHDXGLWRULDRXLQVSHomRSDUDDSXUDUR
FRPHWLPHQWRGHLOHJDOLGDGHVHPOLFLWDomRSDUDDTXLVLomRGHWDEOHWVSHOD
3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFDFKHILDGDSHOR6U5REHUWR0RQWHLUR*XUJHO
6DQWRVFRQIRUPHQRWLFLDGRHPVtWLRVQDLQWHUQHW

)HUQDQGR
&ROORU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
FFDUWGD5HVROXomRQGH&1OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDGH
DGHPDUoRGHFRPRILPGHSDUWLFLSDUQDTXDOLGDGHGH3UHVLGHQWHGD
5HSUHVHQWDomR%UDVLOHLUDQR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOGH6HPLQiULRQR
3DUODPHQWR6XHFRHPFRPHPRUDomRDR'LDGD$PpULFD/DWLQDDUHDOL]DUVHHP
GHPDUoRHP(VWRFROPRQD6XpFLD&RPXQLFDDLQGDDDXVrQFLDGR3DtVHQWUH
RVGLDVDGHPDUoRGH

5REHUWR
5HTXLmR



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRVDUWLJRVLQFLVR,,,HHGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODUHDOL]DomRGH6HVVmR(VSHFLDOQRGLDGHPDUoR
GHGHVWLQDGDDKRPHQDJHDUDPHPyULDLQWHOHFWXDOHDFDUUHLUDSROtWLFDGH
TXDVHDQRVGRH[YHUHDGRUH[GHSXWDGRHVWDGXDOH[GHSXWDGRIHGHUDOH[
VHQDGRUHH[JRYHUQDGRU5RQDOGR&XQKD/LPDIDOHFLGRQRGLDGHMXOKRGH

&tFHUR
/XFHQD



546

5HTXHUXUJrQFLDSDUDR356

/LGHUDQoDV
3DUWLGiULDVH
0HVD



546

5HTXHUXUJrQFLDSDUDR3URMHWRGH5HVROXomRQGHQRVWHUPRVGRDUW
LQFLVR,,5,6)

/LGHUDQoDV
3DUWLGiULDVH
0HVD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR5,6)XUJrQFLDSDUDR3URMHWRGH
5HVROXomRGR6HQDGR)HGHUDOQGH

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

1RVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRLQFLVR,,,GRDUWGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOUHTXHUDGLDPHQWRGDYRWDomRSDUDR5HTXHULPHQWRQ
GHGHDXWRULDGR6HQDGRU$WDtGHV2OLYHLUDDILPGHVHUDSUHFLDGRGHQWUR
GHWULQWDGLDV~WHLV

$UPDQGR
0RQWHLUR



FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2 945
23

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOOLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDSDUDSDUWLFLSDUFRPRUHSUHVHQWDQWHGR
6HQDGR)HGHUDOGDIHLUD,7%%(5/,0DUHDOL]DUVHHP%HUOLP$OHPDQKD
QRSHUtRGRGHDGHPDUoRGHHFRPXQLFDQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR
,GRUHIHULGR5HJLPHQWRTXHVHDXVHQWDUiGR3DtVQHVVHSHUtRGR

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
UHDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDOHPPHPyULDGRVPRUWRVQRKRORFDXVWRHSDUD
PDUFDURWUDQVFXUVRGRVDQRVGDLQVXUUHLomRGRVMXGHXVQR*XHWRGH9DUVyYLD

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR9,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOLQIRUPDo}HVDR
3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRDFHUFDGDJHVWmRGD6XSHULQWHQGrQFLD
(VWDGXDOGD)XQDVDQR(VWDGRGR3LDXtQRSHUtRGRGHDJRVWRGHD
QRYHPEURGH

-RmR9LFHQWH
&ODXGLQR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
SDUDDXVrQFLDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHIHYHUHLURGHDILPGH
GHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOGHUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOQR(QFRQWUR
1DFLRQDOGR025+$10RYLPHQWRGH5HLQWHJUDomRGDV3HVVRDV$WLQJLGDVSHOD
+DQVHQtDVHQDFLGDGHGR5LRGH-DQHLUR

-RUJH9LDQD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

(PHQWD

(QFDPLQKDGDSHOD3UHVLGrQFLD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR6HQDGR)HGHUDODLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGH/XL]
&DUORV6DQWRVDGYRJDGRDGPLQLVWUDGRUHSROtWLFRGRHVWDGRGH6mR3DXOR
RFRUULGRHPGHMDQHLURGH

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOYRWRGH
DSODXVRDRQRYRFRUSRGLULJHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR3DUi
HPSRVVDGRQRGLDGHIHYHUHLURGH

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOR
HQFDPLQKDPHQWRGHYRWRGHSHVDUDRVIDPLOLDUHVGDVYtWLPDVGRLQFrQGLRRFRUULGR
QRGLDGHMDQHLURGHHP6DQWD0DULD56

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVDRPXQLFtSLRGH
7RQDQWLQVHPKRPHQDJHPDRDQLYHUViULRGDFLGDGHFRPHPRUDGRQRGLDGH
GH]HPEUR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HDQGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVDR'HSXWDGR(VWDGXDOGR
$PD]RQDV-RVXp&OiXGLRGH6RX]D1HWRSRUVXDHOHLomRFRPR3UHVLGHQWHGD
$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGR(VWDGRGR$PD]RQDV$/($0QRGHGH]HPEURGH


9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRDR0XQLFtSLRGH&DDSLUDQJD
(VWDGRGR$PD]RQDVSHORVYLQWHHVHWHDQRVGHVXDFULDomR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRDR0XQLFtSLRGH6DQWD,VDEHO
GR5LR1HJUR(VWDGRGR$PD]RQDVSHORVDQRVGHVXDFULDomR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVYRWRGHDSODXVRDR-RUQDO23RYRGH)RUWDOH]D
&( SHORWUDQVFXUVRGRVHXDQLYHUViULR

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVVHMDPDSUHVHQWDGDVFRQJUDWXODo}HVDR'U
5REHUWRGH)LJXHLUHGR&DOGDVSRURFDVLmRGHVXDSRVVHQD&RUWH,QWHUDPHULFDQD
GH'LUHLWRV+XPDQRV

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXH
VHMDFRQVLJQDGR9RWRGH$SODXVRDR-RUQDO2',$GR(VWDGRGR3LDXt

-RmR9LFHQWH
&ODXGLQR



546

5HTXHUYRWRGHFRQJUDXODomRDRV'HVHPEDUJDGRUHV&OiXGLR'LQDUW'pGD&KDJDV
(GVRQ8OLVVHVGH0HORH6X]DQD0DULD&DUYDOKR2OLYHLUDSHODSRVVHGDQRYD
0HVD'LUHWRUDGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGH6HUJLSH

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVj)XQGDomRGH$PSDURj
3HVTXLVDGR(VWDGRGR$PD]RQDV)$3($0TXHFRPSOHWDDQRVQRGLDGH
MDQHLURGHVXDVDWLYLGDGHVQR(VWDGRGR$PD]RQDV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVj6HFUHWDULDGR3DWULP{QLR
GD8QLmR638TXHFRPSOHWDDQRVQRGLDGHMDQHLUR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ
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$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVDR0XQLFtSLRGH(QYLUD
TXHFRPSOHWDDQRVQRGLDGHMDQHLUR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVD=RQD)UDQFDGH0DQDXV
=)0TXHFRPSOHWDDQRVQRGLDGHIHYHUHLUR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRVDR6HQDGRU-RVp6DUQH\
SHOR([HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDGR6HQDGR)HGHUDO

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJR9,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
TXHVHMDPHQFDPLQKDGRV9RWRVGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWDUDGLDOLVWD
HSXEOLFLWiULR&DUORV0DPEULQLDQRVRFRUULGRQRGLDYtWLPDGHXP
DWDTXHFDUGtDFRIXOPLQDQWH

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGR$UWFRPELQDGRFRPR$UWGR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR6HQDGR)HGHUDODLQVHUomRHPDWDGH9272'(3(6$5SHORIDOHFLPHQWRQR
GLDGHIHYHUHLURGHGRDGYRJDGRSROtWLFREUDVLOHLURHHVFULWRU)HUQDQGR
/\UDHDDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVjIDPtOLDHj)XQGDomR-RDTXLP1DEXFR
ÏUJmRGR0LQLVWpULRGD(GXFDomR

(XQtFLR
2OLYHLUD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGR$UWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOHGH
DFRUGRFRPDVWUDGLo}HVGD&DVDDVVHJXLQWHVKRPHQDJHQVSHORIDOHFLPHQWRGR
H[0LQLVWURH'HSXWDGR)HGHUDOSRUVHLVPDQGDWRV6U)HUQDQGR/\UDRFRUULGDHP
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSURIXQGRSHVDUDSUHVHQWDomRGH
FRQGROrQFLDVjIDPtOLD

&ULVWRYDP
%XDUTXH



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUHDSUHVHQWDomR
GHFRQGROrQFLDVjIDPtOLDSHORIDOHFLPHQWRGR3URIHVVRUHPpULWRGD8QLYHUVLGDGH
)HGHUDOGR&HDUi6HQKRU-RVp-~OLRGD3RQWH)LOKR

,QiFLR$UUXGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOLQVHUomRGHYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR6HQKRU5REHUWR0DNDVVD
EHPFRPRVHMDHQFDPLQKDGDRUHIHULGRYRWRDRVVHXIDPLOLDUHVHDPLJRV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOLQVHUomRGHYRWRGHSHVDUSHORVIDOHFLPHQWRVGRVMRYHQVGDFLGDGHGH
6DQWD0DULDQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOQR~OWLPRGLDGHMDQHLURGH
EHPFRPRVHMDHQFDPLQKDGRRUHIHULGRYRWRSDUDR3UHIHLWRGR0XQLFtSLRGH6DQWD
0DULD&H]DU$XJXVWR6FKLUPHU

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
UHJLVWUDGRHPDWDYRWRGHDSODXVRSDUDD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR&HDUi8)&
TXHILJXUDQDOLVWDGDVPHOKRUHVXQLYHUVLGDGHVGRPXQGRHVHMDOHYDGRDR
FRQKHFLPHQWRGR0DJQtILFR5HLWRU'RXWRU-HVXDOGR3HUHLUD)DULDVGD8)&DR
&RUSR'RFHQWHEHPFRPRjWRGDFRPXQLGDGHDFDGrPLFD

-RVp3LPHQWHO



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVVHMDDSUHVHQWDGRSHOR6HQDGR)HGHUDOYRWRGH
SHVDUSHORIDOHFLPHQWRGD6HQKRUD&ODXGLRQRU9LDQD7HOHV9HORVR'RQD&DQ{
DSUHVHQWDQGRFRQGROrQFLDVjIDPtOLD

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHVHMDDSUHVHQWDGRSHOR6HQDGR)HGHUDOYRWR
GHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGRKLVWRULDGRUEDLDQR8ELUDWDQ&DVWURDSUHVHQWDQGR
FRQGROrQFLDVjIDPtOLD

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVTXHVHMDDSUHVHQWDGRSHOR6HQDGR)HGHUDOYRWR
GHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR6HQKRU$OHVVDQGUR/XIW\3RQFHGH/HRQ
DSUHVHQWDQGRFRQGROrQFLDVjIDPtOLD

/tGLFHGD
0DWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DSUHVHQWDomRGHFRQJUDWXODo}HVDREDLODULQRJRLDQR$GKRQD\6RDUHVSHOR
SULPHLUROXJDUDOFDQoDGRQR&RQFXUVR,QWHUQDFLRQDO3UL[GH/DXVDQQHQD6XLoD
EHPFRPRSHODVXDSUHPLDomRQR<RXWK$PHULFDQ*UDQG3UL[ <$*3 HP1RYD
<RUN(8$HDLQGDQDVHGLo}HVGR)HVWLYDOGH'DQoDGH-RLQYLOOHHP6DQWD
&DWDULQD

/~FLD9kQLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOYRWRGHSHVDUDRVIDPLOLDUHVGH)HUQDQGR/\UDIDOHFLGRQRGLDGH
IHYHUHLURGH

+XPEHUWR
&RVWD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRVD*5(68QLGRVGH9LOD
,VDEHOTXHYHQFHXRFDUQDYDOGR5LRGH-DQHLURGH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVDRDUTXLWHWR6HYHULDQR
0DULR3RUWRFULDGRUGDDUTXLWHWXUDGD$PD]{QLDTXHFRPSOHWDDQRVQRGLD
GHIHYHUHLURGH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRj0RFLGDGH,QGHSHQGHQWH
GH$SDUHFLGDTXHYHQFHXRFDUQDYDOGH0DQDXVGH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
(QFDPLQKDGDSHOD3UHVLGrQFLD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOLQVHUomRGH9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGDFULDQoD(GXDUGD%HDWUL]
)DUWROLQRH/LPDEHPFRPRVHMDHQFDPLQKDGDRUHIHULGR9RWRDRVVHXVSDLV
:LOOLDQGH/LPDH(OL]DEHWK6HUUD)DUWROLQRGH/LPDIDPLOLDUHVHDPLJRVQR
HQGHUHoR&(6&&HQWUR(GXFDFLRQDO6DQGUD&DYDOFDQWH5XD84XDGUD1
&RQMXQWR5HQDWR6RX]D3LQWR,,&LGDGH1RYD

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
HQFDPLQKDGR9272'(62/,'$5,('$'(DRSRYRYHQH]XHODQRSHORSURQWR
UHVWDEHOHFLPHQWRGR3UHVLGHQWH+XJR&KiYH]EHPFRPVHMDHQFDPLQKDGRR
UHIHULGR9RWRDR6HQKRUHPEDL[DGRU0D[LPLHQ$UYHODL]

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DSURYDomRGH9RWRGH$SODXVRDRSRYRFXEDQRSHORWUDQVFXUVRQRGLDGH
MDQHLURGHGRVDQRVGHQDVFLPHQWRGRKHUyLQDFLRQDO-RVp0DUWt

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH&RQJUDWXODo}HVH$SODXVRVDR3DUWLGRGRV
7UDEDOKDGRUHVSHORVVHXVDQRVGHIXQGDomR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
HQFDPLQKDGRYRWRGHFRQJUDWXODo}HVj&RPSDQKLD(VWDGXDOGH'LVWULEXLomRGH
(QHUJLD(OpWULFD&(((GR5LR*UDQGHGR6XOSHORWUDQVFXUVRGRVDQRVGH
VXDIXQGDomR

$QD$PpOLD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9RWRGH
3HVDUHDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVjIDPtOLDSHORIDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWD
SDUDQDHQVH0XVVD-RVp$VVLVRFRUULGRQDWDUGHGHGHIHYHUHLURGHHP
&XULWLED

$OYDUR'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRDRPXQLFtSLRGH,SL[XQD
$0 SHORVHXDQLYHUViULR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRDRODQoDPHQWRGRSURMHWR
5HVLGrQFLD$JUiULD 352585$/ QRGLDGHIHYHUHLURGHQR(VWDGRGR
$PD]RQDV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGH9RWRGH$SODXVRVjUHYLVWD3URWHomRGR*UXSR6LQRVSHORV
VHXVDQRVGHIXQGDomR

3DXOR3DLP



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRDRQRYRDUFHELVSRGD
DUTXLGLRFHVHGH0DQDXV'RP6pUJLR(GXDUGR&DVWULDQL

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRjGLDULVWD)HUQDQGDGD6LOYD
3LURXPDGDVFDPSHmVGR2SHQ&RPSHQVDGH-LX-LWVX

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHFRQJUDWXODo}HVHDSODXVRDR3URJUDPD5RQGDQRV
%DLUURVTXHHVWiFRPSOHWDQGRDQR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DJQR0DOWD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR
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0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD
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(PHQWD
5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPR
DUWHVHJXLQWHVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDFULDGD
&RPLVVmR3DUODPHQWDUGH,QTXpULWR &3, FRPSRVWDGH RQ]H PHPEURV
WLWXODUHVHGH VHLV VXSOHQWHVREHGHFLGRRSULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGH
SDUWLGiULDGHVWLQDGDDQRSUD]RGH FHQWRHYLQWH GLDVFRPOLPLWHGHGHVSHVD
IL[DGRHP5 FHQWRHFLQTXHQWDPLOUHDLV DSXUDUHDQDOLVDUIDWRVH
*5$9Ë66,0$69,2/$d®(6'2',5(,72+80$12¬6$Ò'(FDXVDGDVSRU
(5526'26',5,*(17(60e',&26('(0$,6352),66,21$,6GHKRVSLWDLV
S~EOLFRVHSULYDGRVUHVXOWDQGRHPOHV}HVItVLFDVHFDXVDQGRYtWLPDVIDWDLV

'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWLQF,,HDUWLQF,GR5,6) 7RWDO
0DWpULD
546

(PHQWD
6ROLFLWDDUHWLUDGDGR546
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(PHQWD
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'DWDGD
GHFLVmR

546

6ROLFLWDDUHWLUDGDGR546

$OYDUR'LDV



546

6ROLFLWDDUHWLUDGDGR546

$OYDUR'LDV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUGHVWDTXHSDUDYRWDomRHPVHSDUDGRGRDUWGR3/9

5DQGROIH
5RGULJXHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOFFRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDORFRPSDUHFLPHQWRGR0LQLVWURGH
(VWDGRGDV5HODo}HV([WHULRUHV$QW{QLRGH$JXLDU3DWULRWDSDUDSUHVWDURV
GHYLGRVHVFODUHFLPHQWRVDFHUFDGDSUHVHQoDGRHPEDL[DGRUGD9HQH]XHODQR
%UDVLOQRHYHQWRHPIDYRUGHFRUUHOLJLRQiULRVGR3DUWLGRGRV7UDEDOKDGRUHV
FRQGHQDGRVSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO

$OYDUR'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWGR5HJLPHQWR,QHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOFFRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDORFRPSDUHFLPHQWRGR0LQLVWURGH
(VWDGRGDV5HODo}HV([WHULRUHV$17Ð1,2'($*8,$53$75,27$SDUDSUHVWDU
RVGHYLGRVHVFODUHFLPHQWRVDFHUFDGDSUHVHQoDGHDJHQWHVFXEDQRVGHVLJQDGRV
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Matéria: Requerimento de Licença com ônus (Total:9)
Arts. 40; 43, I (com ônus)
JANEIRO E FEVEREIRO/2013
RQS

RISF

PERÍODO

FINALIDADE

9

- P

2013

Acir Gurgacz

40

De 15/02/2013 a 03/03/2013

Visita Oficial à Polônia

15

- P

2013

Anibal Diniz

40

De 15/01/2013 a 17/01/2013

1

- P

2013

Antonio Russo

43, I

De 22/01/2013 a 20/07/2013

17

- P

2013

Inácio Arruda

40

De 15/01/2013 a 17/01/2013

44

- P

2013

João Ribeiro

43, I

De 08/02/2013 a 08/06/2013

106

- P

2013

Lídice da Mata

40

De 07/03/2013 a 11/03/2013

16

- P

2013

Luiz Henrique

40

De 15/01/2013 a 17/01/2013

10

- P

2013

Roberto Requião

40

De 15/02/2013 a 28/02/2013

Visita Oficial à Polônia

De 05/03/2013 a 07/03/2013

Participar de Seminário no
Parlamento Sueco em
comemoração ao Dia da América
Latina

79

- P

ANO

AUTOR

2013

Roberto Requião

40

Compor comitiva em visita oficial
ao Haiti e a Cuba
Licença Saúde
com convocação de suplente
Compor comitiva em visita oficial
ao Haiti e a Cuba
Licença Saúde
com convocação de suplente
Participar da feira "ITB BERLIM
2013"
Compor comitiva em visita oficial
ao Haiti e a Cuba

950
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Matéria: Requerimento de Licença sem ônus (Total: 71)
Arts. 13; 40 (sem ônus); 43, I e 43, II
JANEIRO E FEVEREIRO/2013
RQS

ANO

AUTOR

RISF

PERÍODO

FINALIDADE

8

- M

2013

Aécio Neves

13

05/02/2013

Atividade Parlamentar

18

- M

2013

Aécio Neves

13

06/02/2013

Atividade Parlamentar

32

- M

2013

Aécio Neves

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

54

- M

2013

Alfredo Nascimento

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

24

- M

2013

Ana Rita

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

51

- M

2013

Ana Rita

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar

49

- M

2013

Antonio Carlos
Rodrigues

13

21/02/2013

14

- M

2013

Armando Monteiro

13

06/02/2013

Atividade Parlamentar

23

- M

2013

Benedito de Lira

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

36

- M

2013

Benedito de Lira

43, I

De 27/11/2012 a 17/12/2012

Licença Saúde

37

- M

2013

Benedito de Lira

43, I

20/12/2012

Licença Saúde

35

- M

2013

Blairo Maggi

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

13

- M

2013

Casildo Maldaner

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

55

- M

2013

Casildo Maldaner

13

De 04/03/2013 a 09/03/2013

Atividade Parlamentar

64

- M

2013

Casildo Maldaner

13

28/02/2013

Atividade Parlamentar

60

- M

2013

Cássio Cunha Lima

13

De 04/03/2013 a 09/03/2013

Atividade Parlamentar

27

- M

2013

Cícero Lucena

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

9

- M

2013

Ciro Nogueira

13

05/02/2013

Atividade Parlamentar

25

- M

2013

Clésio Andrade

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

44

- M

2013

Clésio Andrade

40

20/02/2013

Missão sem ônus

50

- M

2013

Clésio Andrade

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar

1

- M

2013

Cristovam Buarque

13

De 04/02/2013 a 15/02/2013

40

- M

2013

Cristovam Buarque

43, II

26/02/2013 e 27/02/2013

Licença Particular

69

- M

2013

Cristovam Buarque

13

06/03/2013 e 07/03/2013

Atividade Parlamentar

70

- M

2013

Cristovam Buarque

13

12/03/2013

Atividade Parlamentar

34

- M

2013

Delcídio do Amaral

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

22

- M

2013

Eduardo Amorim

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

21

- M

2013

Eduardo Braga

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

46

- M

2013

Eduardo Braga

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

61

- M

2013

Eduardo Braga

13

28/02/2013

Atividade Parlamentar

10

- M

2013

Eduardo Lopes

13

06/02/2013 e 07/02/2013

Atividade Parlamentar

42

- M

2013

Eduardo Lopes

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

31

- M

2013

Francisco Dornelles

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

33

- M

2013

Garibaldi Alves

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

53

- M

2013

Humberto Costa

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

56

- M

2013

Jader Barbalho

13

De 05/02/2013 a 07/02/2013

Atividade Parlamentar

26

- M

2013

Jarbas Vasconcelos

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

39

- M

2013

Jayme Campos

13

19/02/2013

Atividade Parlamentar

45

- M

2013

Jayme Campos

13

20/02/2013

Atividade Parlamentar

52

- M

2013

Jayme Campos

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

7

- M

2013

João Capiberibe

13

05/02/2013

Atividade Parlamentar
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JANEIRO E FEVEREIRO/2013
RQS

ANO

AUTOR

RISF

PERÍODO

FINALIDADE

107

- P

2013

Jorge Viana

40

27/02/2013

Desempenhar missão oficial de
representação do Senado Federal
no 14º Encontro Nacional do
MORHAN - Movimento de
Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase, na
cidade do Rio de Janeiro. (sem
ônus)

12

- M

2013

José Agripino

43, II

06/02/2013 e 07/02/2013

Licença Particular

67

- M

2013

Kátia Abreu

13

28/02/2013

Atividade Parlamentar

28

- M

2013

Lídice da Mata

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

43

- M

2013

Lídice da Mata

13

20/02/2013

Atividade Parlamentar

57

- M

2013

Lídice da Mata

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

65

- M

2013

Lídice da Mata

13

28/02/2013

Atividade Parlamentar

3

- M

2013

Luiz Henrique

43, I

De 28/01/2013 a 06/02/2013

Licença Saúde

38

- M

2013

Luiz Henrique

43, I

De 04/02/2013 a 14/02/2013

Licença Saúde

59

- M

2013

Luiz Henrique

13

De 26/02/2013 a 28/02/2013

Atividade Parlamentar

29

- M

2013

Maria do Carmo Alves

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

4

- M

2013

Mário Couto

13

04/02/2013

Atividade Parlamentar

6

- M

2013

Mário Couto

13

De 05/02/2013 a 07/02/2013

Atividade Parlamentar

41

- M

2013

Mário Couto

13

De 19/02/2013 a 22/02/2013

Atividade Parlamentar

47

- M

2013

Paulo Bauer

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

30

- M

2013

Paulo Davim

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

16

- M

2013

Pedro Simon

43, I

De 04/02/2013 a 14/02/2013

Licença Saúde

66

- M

2013

Pedro Simon

13

28/02/2013

Atividade Parlamentar

11

- M

2013

Ricardo Ferraço

13

06/02/2013 e 07/02/2013

Atividade Parlamentar

58

- M

2013

Rodrigo Rollemberg

43, I

De 20/02/2013 a 06/03/2013

Licença Saúde

62

- M

2013

Romero Jucá

13

26/02/2013

Atividade Parlamentar

15

- M

2013

Sérgio Petecão

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

17

- M

2013

Sérgio Petecão

43, II

De 19/02/2013 a 26/02/2013

Licença Particular

63

- M

2013

Sérgio Petecão

13

28/02/2013

Atividade Parlamentar

48

- M

2013

Sérgio Souza

13

21/02/2013

Atividade Parlamentar

2

- M

2013

Sodré Santoro

43, I

De 13/12/2012 a 20/12/2012

Licença Saúde

19

- M

2013

Wilder Morais

13

06/02/2013

Atividade Parlamentar

20

- M

2013

Wilder Morais

13

07/02/2013

Atividade Parlamentar

5

- M

2013

Zeze Perrella

13

De 05/02/2013 a 07/02/2013

Atividade Parlamentar

68

- M

2013

Zeze Perrella

13

28/02/2013

Atividade Parlamentar
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL

Resenha
04 a 28/02/2013
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional
04 a 28/02/2013
Tipo de sessão

Quantidade

Conjunta

-

Conjunta Solene

01

Total

01

Sessões Realizadas
04 a 28/02/2013
Sessão

Data/Hora/Local

Finalidade

Conjunta Solene

04/02/2013, às 16 horas
(Plenário da Câmara dos
Deputados)

Destinada a, nos termos do art. 57 da Constituição Federal, inaugurar a 3ª
Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura.

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
04 a 28/02/2013
Nº

Assunto

1/2013
(public. no DOU
de 07/02/2013)

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 586, de 8 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da
União de 9 de novembro de 2012, que “Dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no
âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada
pelo período de sessenta dias.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da
União no dia 12, do mesmo mês e ano, em Edição Extra, que “Autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei n° 10.420, de 10 de abril de 2002, e amplia para o ano de 2012
o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei n° 10.954, de 29 de setembro de 2004”, tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 588, de 12 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da
União no dia 13, do mesmo mês e ano, que “Abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no
valor de R$ 1.683.716.400,00, para o fim que especifica”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da
União no dia 14, do mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos
às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, tem sua
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.

2/2013
(public. no DOU
de 07/02/2013)

3/2013
(public. no DOU
de 07/02/2013)

4/2013
(public. no DOU
de 07/02/2013)
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Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional
10/01 a 28/02/2013
Nº do
Ofício

Destinatário

Assunto

167/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

165/2013-CN

Senhora Gleisi
Helena Hoffmann
- Ministra de
Estado Chefe da
Casa Civil da
Presidência da
República
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

Comunica que esta Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, os seguintes Avisos do Congresso Nacional:
- nº 2, de 2013 (nº 1638-Seses-TCU-Plenário, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando o Acórdão nº 3.376/2012, sobre os Relatórios de Gestão Fiscal dos poderes
federais, referentes ao primeiro quadrimestre de 2012; e
- nº 3, de 2013 (nº 1643-Seses-TCU-Plenário, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando o Acórdão nº 3.403/2012, sobre os Relatórios de Gestão Fiscal dos poderes
federais, referentes ao segundo quadrimestre de 2012.
As proposições, publicadas no DSF de 20/02/2013, vão ao exame da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Encaminha a Mensagem n° 02, de 2013 (CN), do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, participando a aprovação da Medida Provisória nº 585, de 23 de outubro de 2012,
transformada na Lei nº 12.789, de 21/02/2013, que “Dispõe sobre a prestação de auxilio financeiro pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no exercício de 2012, com o objetivo de
fomentar as exportações do País”.

164/2013-CN

163/2013-CN

108/2013-CN

Senhora Gleisi
Helena Hoffmann
- Ministra de
Estado Chefe da
Casa Civil da
Presidência da
República
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

83/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

82/2013-CN

Dep. Paulo
Pimenta –
Presidente da
CMO
Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

81/2013-CN

Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 586, de 2012, que “Dispõe sobre o apoio
técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa, e dá outras providências”. À Medida foram oferecidas 60 emendas e a Comissão Mista
emitiu o Parecer nº 2, de 2013-CN, que concluiu pelo PLV nº 2, de 2013.
Encaminha exemplar do Relatório Anual nº 1, de 2012, da Comissão Mista Permanente Sobre
Mudanças Climáticas – CMMC.

Tendo em vista manifestações do Senador João Vicente Claudino e da Deputada Iracema Portella,
consulta, nos termos do art. 2º do Regimento Comum, sobre a viabilidade de realização de sessão
solene do Congresso Nacional no dia 18 de março do corrente, segunda-feira, às onze horas, no
Plenário do Senado Federal, destinada à comemoração do ano da Contabilidade no Brasil.
Comunica que está cancelada a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para o dia 19 de
fevereiro do corrente, às dezenove horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 24, de 2012, que “Estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2013”.
Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotou-se,
em 14/02/2012, o prazo para interposição de recurso, por 5 dias, para que fosse apreciado pelo Plenário
do Congresso Nacional o Aviso nº 22, de 2012-CN. Não tendo sido apresentado recurso, a matéria vai
ao Arquivo, como conclusão do Parecer nº 54, de 2012-CN, dessa Comissão.
Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotou-se,
em 14/02/2012, o prazo para interposição de recurso, por 5 dias, para que fosse apreciado pelo Plenário
do Congresso Nacional o Aviso nº 22, de 2012-CN. Não tendo sido apresentado recurso, a matéria vai
ao Arquivo, como conclusão do Parecer nº 54, de 2012-CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
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Destinatário

Assunto

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotou-se,
em 14/02/2013, o prazo para interposição de recurso, por 5 dias, para que fossem apreciados pelo
Plenário do Congresso Nacional os seguintes Avisos:
- AVN 2/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à
contratação das obras de construção do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer - Inca (TC
030.993/2011-3)”;
- AVN 7/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 634/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização das obras de implantação do lote 2 da
linha 3 do metrô do Rio de Janeiro (TC 005.981/2011-5)”;
- AVN 14/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1383/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no corredor Oeste-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fiscobras de 2011 (TC 015.532/2011-9)”;
- AVN 15/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense de
Transportes Metropolitanos - Metrofor com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul
do metrô de Fortaleza (TC 004.514/2012-2)”;
- AVN 16/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico,
custeada com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do
Plano de Fiscalização de Obras Públicas para o exercicío de 2011 – (TC 011.661/2011-9)”;
- AVN 17/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1051/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada no Deparrtamento Nacional de
Infraestrutura - Dnit, no período compreendido entre 19/03/2012 a 04/04/2012, com o objetivo de
fiscalizar as obras de Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia na Rodovia BR-153/TO, ligando as
cidades de Xambioá/TO a São Geraldo do Araguaia/PA (TC 007.437/2012-9)”;
- AVN 19/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC
006.216/2012-9)”;
- AVN 20/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1992/2012 - TCU, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras da Barragem de Congonhas, no
Estado de Minas Gerais”;
- AVN 21/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 – TCU – Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da
BR – 080, no Estado do Goiás (TC 004.762/2012-6)”;
- AVN 23/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2065/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Fundação Nacional de Saúde MS e na Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA, no período de 28/05/2012 a 01/06/2012, com o
objetivo de fiscalizar as obras de abastecimento de água em Augusto Corrêa/PA (TC 011.533/2012-9)”;
- AVN 24/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2243/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras de ampliação do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG (TC 034.010/2011-4)”; e
- AVN 11/2011, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de
Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas
em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”.
Não tendo sido apresentados recursos, as matérias vão ao arquivo como conclusão do Parecer nº 53,
de 2012-CN, dessa Comissão.
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Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotou-se,
em 14/02/2013, o prazo para interposição de recurso, por 5 dias, para que fossem apreciados pelo
Plenário do Congresso Nacional os seguintes Avisos:
- AVN 2/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à
contratação das obras de construção do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer - Inca (TC
030.993/2011-3)”;
- AVN 7/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 634/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização das obras de implantação do lote 2 da
linha 3 do metrô do Rio de Janeiro (TC 005.981/2011-5)”;
- AVN 14/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1383/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no corredor Oeste-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fiscobras de 2011 (TC 015.532/2011-9)”;
- AVN 15/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense de
Transportes Metropolitanos - Metrofor com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul
do metrô de Fortaleza (TC 004.514/2012-2)”;
- AVN 16/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico,
custeada com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do
Plano de Fiscalização de Obras Públicas para o exercicío de 2011 – (TC 011.661/2011-9)”;
- AVN 17/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1051/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada no Deparrtamento Nacional de
Infraestrutura - Dnit, no período compreendido entre 19/03/2012 a 04/04/2012, com o objetivo de
fiscalizar as obras de Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia na Rodovia BR-153/TO, ligando as
cidades de Xambioá/TO a São Geraldo do Araguaia/PA (TC 007.437/2012-9)”;
- AVN 19/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC
006.216/2012-9)”;
- AVN 20/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1992/2012 - TCU, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras da Barragem de Congonhas, no
Estado de Minas Gerais”;
- AVN 21/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 – TCU – Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da
BR – 080, no Estado do Goiás (TC 004.762/2012-6)”;
- AVN 23/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2065/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Fundação Nacional de Saúde MS e na Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA, no período de 28/05/2012 a 01/06/2012, com o
objetivo de fiscalizar as obras de abastecimento de água em Augusto Corrêa/PA (TC 011.533/2012-9)”;
- AVN 24/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2243/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras de ampliação do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG (TC 034.010/2011-4)”; e
- AVN 11/2011, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de
Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas
em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”.
Não tendo sido apresentados recursos, as matérias vão ao arquivo como conclusão do Parecer nº 53,
de 2012-CN, dessa Comissão.
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Comunica que foram publicados, no DSF do dia 21/12/2012, os seguintes pareceres da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:
1- Parecer nº 53, de 2012-CN, concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias, referente a
informações do Tribunal de Contas da União sobre obras com indícios de irregularidades graves:
- AVN 2/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à
contratação das obras de construção do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer - Inca (TC
030.993/2011-3)”;
- AVN 7/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 634/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização das obras de implantação do lote 2 da
linha 3 do metrô do Rio de Janeiro (TC 005.981/2011-5)”;
- AVN 14/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1383/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no corredor Oeste-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fiscobras de 2011 (TC 015.532/2011-9)”;
- AVN 15/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense de
Transportes Metropolitanos - Metrofor com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul
do metrô de Fortaleza (TC 004.514/2012-2)”;
- AVN 16/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico,
custeada com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do
Plano de Fiscalização de Obras Públicas para o exercicío de 2011 - TC 011.661/2011-9”;
- AVN 17/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1051/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada no Deparrtamento Nacional de
Infraestrutura - Dnit, no período compreendido entre 19/03/2012 a 04/04/2012, com o objetivo de
fiscalizar as obras de Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia na Rodovia BR-153/TO, ligando as
cidades de Xambioá/TO a São Geraldo do Araguaia/PA (TC 007.437/2012-9)”;
- AVN 19/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC
006.216/2012-9)”;
- AVN 20/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1992/2012 - TCU, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras da Barragem de Congonhas, no
Estado de Minas Gerais”;
- AVN 21/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 – TCU – Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da
BR – 080, no Estado do Goiás (TC 004.762/2012-6)”;
- AVN 23/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2065/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Fundação Nacional de Saúde MS e na Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA, no período de 28/05/2012 a 01/06/2012, com o
objetivo de fiscalizar as obras de abastecimento de água em Augusto Corrêa/PA (TC 011.533/2012-9)”;
- AVN 24/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2243/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras de ampliação do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG (TC 034.010/2011-4)”;
- AVN 11/2011, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de
Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas
em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”; e
2- Parecer nº 54, de 2012-CN, concluindo pelo arquivamento do AVN nº 22, de 2012, que “encaminha a
atualização das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 1617-Seses/TCU,
de 8/11/2011, relativas às obras com indícios de irregularidades graves”.
Informa, ainda, que fica aberto, a partir do dia 6 de fevereiro do corrente ano, o prazo para a interposição
de recursos na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, por 5 dias úteis, nos termos do § 3º do art.
123 da Resolução nº 1, de 2006-CN.
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77/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

76/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

75/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

74/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

73/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

Comunica que foram publicados, no DSF do dia 21/12/2012, os seguintes pareceres da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização:
1- Parecer nº 53, de 2012-CN, concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias, referente a
informações do Tribunal de Contas da União sobre obras com indícios de irregularidades graves:
- AVN 2/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à
contratação das obras de construção do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer - Inca (TC
030.993/2011-3)”;
- AVN 7/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 634/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização das obras de implantação do lote 2 da
linha 3 do metrô do Rio de Janeiro (TC 005.981/2011-5)”;
- AVN 14/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1383/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria nas obras de construção de trechos
rodoviários no corredor Oeste-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fiscobras de 2011 (TC 015.532/2011-9)”;
- AVN 15/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense de
Transportes Metropolitanos - Metrofor com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul
do metrô de Fortaleza (TC 004.514/2012-2)”;
- AVN 16/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico,
custeada com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do
Plano de Fiscalização de Obras Públicas para o exercicío de 2011 - TC 011.661/2011-9”;
- AVN 17/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1051/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada no Deparrtamento Nacional de
Infraestrutura - Dnit, no período compreendido entre 19/03/2012 a 04/04/2012, com o objetivo de
fiscalizar as obras de Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia na Rodovia BR-153/TO, ligando as
cidades de Xambioá/TO a São Geraldo do Araguaia/PA (TC 007.437/2012-9)”;
- AVN 19/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC
006.216/2012-9)”;
- AVN 20/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1992/2012 - TCU, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras da Barragem de Congonhas, no
Estado de Minas Gerais”;
- AVN 21/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 – TCU – Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da
BR – 080, no Estado do Goiás (TC 004.762/2012-6)”;
- AVN 23/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2065/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Fundação Nacional de Saúde MS e na Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA, no período de 28/05/2012 a 01/06/2012, com o
objetivo de fiscalizar as obras de abastecimento de água em Augusto Corrêa/PA (TC 011.533/2012-9)”;
- AVN 24/2012, que “encaminha cópia do Acórdão nº 2243/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada nas obras de ampliação do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG (TC 034.010/2011-4)”;
- AVN 11/2011, que “encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de
Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas
em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”; e
2- Parecer nº 54, de 2012-CN, concluindo pelo arquivamento do AVN nº 22, de 2012, que “encaminha a
atualização das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 1617-Seses/TCU,
de 8/11/2011, relativas às obras com indícios de irregularidades graves”.
Informa, ainda, que fica aberto, a partir do dia 6 de fevereiro do corrente ano, o prazo para a interposição
de recursos na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, por 5 dias úteis, nos termos do § 3º do art.
123 da Resolução nº 1, de 2006-CN.
Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 248/2012-CMMC, na origem, do Presidente da
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, criada pela Resolução do Congresso Nacional
nº 4, de 2008, encaminhando o Relatório Anual nº 1, de 2012-CMMC, das atividades desenvolvidas por
aquela Comissão no ano de 2012.
Comunica que esta Presidência recebeu os Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 3º quadrimestre
de 2012, dos seguintes Órgãos:
- Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região: Ofício PRE/CDCOI nº 002/2013;
- Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região: Ofício nº 27/2013/GP;
- Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região: Ofício SCI nº 002/2013;
- Tribunal Regional Federal da 4ª Região: Ofício 1220701 – CONIN/NAUDI;
- Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região: Ofício TRT-GP nº 027/2013;
- Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região: Ofício TRT-GP nº 090/2013;
- Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região: Ofício nº 84/2013/SGP; e
- Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte: Ofício nº 034/2013.
As matérias, publicadas no DSF de 08/02/2013, vão ao exame da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 23 de janeiro de 2013, e publicou no
D.O.U. de 24 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 605, de 2013, que "Altera a Lei nº 10.438, de
26 de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus
objetivos". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado Federal.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 18 de janeiro de 2013, e publicou no
D.O.U. do dia 21 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 604, de 2013, que "Abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor
de R$ 361.368.057,00, para os fins que especifica". A matéria, publicada em avulsos, foi 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.
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72/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

71/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

70/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

69/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

68/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

67/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

66/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

65/2013-CN

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

Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 18 de janeiro de 2013, e publicou, no dia
21 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 603, de 2013, que "Altera a Medida Provisória nº 587,
de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao
Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de
2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e
estabelece medidas para aquisição de milho em grãos para o atendimento ao Programa de Venda
Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios da área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - Sudene". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN,
da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação, lida em
Sessão do Senado Federal.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 28 de dezembro de 2012, publicou no dia
31 de dezembro de 2012 e retificou no Diário Oficial da União dos dias 3 e 15 de janeiro de 2013, a
Medida Provisória nº 602, de 2012, que "Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e dá outras providências". Nos termos dos arts. 2° e
3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento
Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o
calendário para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado Federal.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 28 de dezembro de 2012, publicou, no
Diário Oficial da União do mesmo dia, em Edição Extra, e retificou no Diário Oficial da União de 5 de
fevereiro de 2013, a Medida Provisória nº 601, de 2012, que "Altera as Leis nº 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da construção
civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições de que
tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 de
agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; nº 12.431, de
24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede
de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da remuneração dos serviços de arrecadação da
base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras
providências". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de
2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado
Federal.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 28 de dezembro de 2012, publicou, no
Diário Oficial da União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, e retificou no Diário Oficial da União
de 3 de fevereiro de 2013, a Medida Provisória nº 600, de 2012, que "Altera a Lei nº 12.409, de 25 de
maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de
Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO; constitui fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº
8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera
a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências". Nos termos dos arts. 2° e 3° da
Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário
para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado Federal.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 27 de dezembro de 2012, e publicou
no Diário Oficial da União do dia 28 do mês e ano, a Medida Provisória nº 599, de 2012, que "Dispõe
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
com o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas
operações e prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de
Comunicação - ICMS, institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências". Nos
termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A
do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e
estabelecido o calendário para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado Federal.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 27 de dezembro de 2012, e publicou, no
mesmo dia, mês e ano, a Medida Provisória nº 598, de 2012, que "Abre crédito extraordinário, em favor
de diversos órgãos e empresas estatais, para os fins que especifica". Nos termos do disposto no § 6º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, a matéria foi encaminhada à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde poderá receber emendas.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 26 de dezembro de 2012, e publicou, em
Edição Extra, no mesmo dia, mês e ano, a Medida Provisória nº 597, de 2012, que "Dá nova redação ao
§ 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras providências". Nos termos dos
arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do
Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e
estabelecido o calendário para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado Federal realizada no dia 10
de dezembro de 2012.
Comunica que esta Presidência recebeu Ofício dos Líderes do Partido da Social Democracia Brasileira –
PSDB, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, indicando o Deputado Antonio Imbassahy, para
exercer o cargo de Líder da Minoria do Congresso Nacional.
Comunica que foram encaminhados ao Congresso Nacional os seguintes ofícios:
- Ofício nº 47/2013/GP, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do período de janeiro a dezembro de
2012, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região;
- Ofício nº GP 21/2013, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do Tribunal
Regional do Trabalho da 22ª Região;
- Ofício nº 006/2013/PRESI, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; e
- Ofício nº GP/0193/2013, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2012, do
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
As proposições, publicadas no DSF de 15/02/2013, vão ao exame da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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63/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

62/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

61/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

60/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

59/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

58/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

57/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

56/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

55/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

54/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

53/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

52/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

51/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

50/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

49/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD

30/2013-CN

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

Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 9, de 2013-CN (nº 63/2013-BNDES GP, na origem),
que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório Gerencial Trimestral do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) referente ao 4º trimestre de 2012. A matéria, publicada
no DSF de 16/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União
(Aviso nº 4, de 2013-CN, nº 47/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral
(Ofício nº 8, de 2013-CN, nº 398/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho
(Ofício nº 7, de 2013-CN, nº 46/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho da Justiça Federal
(Ofício nº 6, de 2013-CN, nº 0494/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (Ofício nº 5, de 2013-CN, nº 02.133/2013, na origem), referente ao 3º
quadrimestre de 2012. A proposição, publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados (Ofício
nº 4, de 2013-CN, nº 153/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça
(Ofício nº 3, de 2013-CN, nº 11/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público da União,
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Conselho Nacional do Ministério Público (Ofício nº 2,
de 2013-CN, nº 63/2013-PGR/GAB e nº 2/2013-PRESI-CNMP, na origem), referente ao 3º quadrimestre
de 2012. A proposição, publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal (Ofício nº 1, de
2013-CN; Ato do Presidente nº 1/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Governo Federal (Mensagem
nº 11, de 2013-CN, nº 19/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A proposição,
publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal
(Mensagem nº 12, de 2013-CN, nº 02/2013, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2012. A
proposição, publicada no DSF de 08/02/2013, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Comunica que foi lido, na sessão do Senado Federal realizada em 05/02/2013, o Aviso nº 1, de 2013-CN
(nº 477/MF/2012, na origem), do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que encaminha ao Congresso
Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil – FSB, referente ao terceiro
trimestre de 2012.
Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 582, de 2012, que “Altera a Lei nº 12.546, de
14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de
serviços; permite depreciação de bens de capital para apuração do Imposto de Renda; institui o Regime
Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº
12.598, de 22 de março de 2012, quanto à abrangência do Regime Especial Tributário para a Indústria
de Defesa; altera a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na comercialização da
laranja; reduz o Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo de transporte de carga; e dá outras
providências”. À Medida foram oferecidas 155 emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 1, de
2013-CN, que concluiu pelo PLV nº 1, de 2013.
Nos termos do art. 2º do Regimento Comum, comunica a convocação de sessão conjunta do Congresso
Nacional a realizar-se dia 19 de fevereiro do corrente, terça-feira, às dezenove horas, no Plenário da
Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 24, de
2012, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013”.
Encaminha, para os devidos fins, os originais dos documentos protocolizados na Secretaria da
Comissão Representativa do Congresso Nacional, no período de 26 de dezembro de 2012 a 1º de
fevereiro de 2013.
Comunica que, em virtude de não haver consenso para a votação do Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 24, de 2012, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
2013”, conforme decisão de Líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em reunião
ocorrida nesta data, está cancelada a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para dia 5 de
fevereiro do corrente, terça-feira, às dezessete horas.
Nos termos do art. 2º do Regimento Comum, comunica a convocação de sessão conjunta do Congresso
Nacional a realizar-se dia 5 de fevereiro do corrente, terça-feira, às dezessete horas, no Plenário da
Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 24, de
2012, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013”.

29/2013-CN

28/2013-CN

Dep. Henrique
Eduardo Alves –
Presidente da CD
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26/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

25/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

24/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

23/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

22/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

21/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

17/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

16/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 6,
de 2013-CN (nº 12/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de
Conversão nº 27, de 2012 (MPV nº 578, de 2012), que “Permite a depreciação acelerada dos veículos
automóveis para transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que
menciona, previstos na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI; e altera
as Leis nºs 7.064, de 6 de dezembro de 1982, 8.352, de 28 de dezembro de 1991, 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.522, de 19
de julho de 2002, 10.893, de 13 de julho de 2004, 12.249, de 11 de junho de 2010, e 12.546, de 14 de
dezembro de 2011”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN,
solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a
indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o
veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 5,
de 2013-CN (nº 11/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 1995 (PL nº 6.381, de 2005, nessa Casa), que “Dispõe sobre a Política Nacional de
Irrigação; altera o art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002; revoga as Leis nºs 6.662, de 25 de
junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993, e os Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de junho de 1983, e
2.369, de 11 de novembro de 1987; e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento
Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e,
nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a
Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 4,
de 2013-CN (nº 7/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de
Conversão nº 30, de 2012 (MPV nº 579, de 2012), que “Dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a
modicidade tarifária; altera as Leis nºs 10.438, de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de dezembro de
2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de
2004; revoga dispositivo da Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993; e dá outras providências”. Nos termos
do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro)
membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro,
que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 3,
de 2013-CN (nº 3/2013, na origem), na qual comunica haver vetado integralmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 172, de 2009 (PL nº 6.070, de 2005, nessa Casa), que “Altera os arts. 162, 163 e 164 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Nos termos do art.
104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros
dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que
deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 2,
de 2013-CN (nº 2/2013, na origem), na qual comunica haver vetado integralmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 87, de 2011 (PL nº 5.982, de 2009, nessa Casa), que “Altera o § 1º do art. 6º da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que ‘dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências’,
para conferir aos integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, aos integrantes das
escoltas de presos e às guardas portuárias o direito de portar arma de fogo, mesmo fora de serviço, com
validade em âmbito nacional”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de
2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de
2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de
relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 1,
de 2013-CN (nº 1/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de
Conversão nº 26, de 2012 (MPV nº 584, de 2012), que “Dispõe sobre medidas tributárias referentes à
realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016”. Nos termos do
art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro)
membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro,
que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 174,
de 2012-CN (nº 626/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 130, de 2012 (PL nº 2.167, de 2011, nessa Casa), que “Altera o Plano de Carreira dos
Servidores da Câmara dos Deputados e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento
Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e,
nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a
Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 173,
de 2012-CN (nº 625/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 129, de 2012 (PL nº 1.863, de 2011, nessa Casa), que “Altera dispositivos da Lei n° 10.356,
de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do Tribunal
de Contas da União e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da
Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da
Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a
ser incumbida de relatar o veto.
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15/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

14/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

13/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

12/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

11/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

10/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

09/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 172,
de 2012-CN (nº 624/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 127, de 2012 (PL nº 4.371, de 2012, nessa Casa), que “Dispõe sobre a remuneração dos
cargos das Carreiras de Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria, de que trata a Lei nº 11.440,
de 29 de dezembro de 2006, da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a Lei nº 10.883,
de 16 de junho de 2004, das Carreiras de Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União,
Procurador Federal, Defensor Público da União e da Carreira de Procurador do Banco Central do Brasil,
de que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, das Carreiras de Gestão Governamental,
Diplomata, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, de que trata a Lei nº 11.890, de 24 de
dezembro de 2008, das Carreiras de Oficial de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência, Agente de
Inteligência e Agente Técnico de Inteligência, de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008,
dos cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal da Carreira Policial Federal, da
Carreira de Policial Rodoviário Federal; altera as Leis nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, 11.776, de
17 de setembro de 2008, 9.654, de 2 de junho de 1998, 11.358, de 19 de outubro de 2006, e 11.907, de
2 de fevereiro de 2009; revoga dispositivos das Leis nºs 10.883, de 16 de junho 2004, e 11.784, de 22
de setembro de 2008; e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da
Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da
Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a
ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 171,
de 2012-CN (nº 622/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 124, de 2012 (PL nº 4.362, de 2012, nessa Casa), que “Altera a Lei nº 11.415, de 15 de
dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União, fixa
valores de sua remuneração e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e
da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos
da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão
Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 167,
de 2012-CN (nº 609/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de
Conversão nº 29, de 2012 (MPV nº 577, de 2012), que “Dispõe sobre a extinção das concessões de
serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para
adequação do serviço público de energia elétrica; altera as Leis n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
11.508, de 20 de julho de 2007, 11.484, de 31 de maio de 2007, 9.028, de 12 de abril de 1995, 9.492, de
10 de setembro de 1997, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.024, de 27 de agosto de 2009, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e
da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos
da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão
Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 166,
de 2012-CN (nº 608/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de
Conversão nº 25, de 2012 (MPV nº 575, de 2012), que “Altera as Leis nºs 11.079, de 30 de dezembro de
2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da
administração pública, para dispor sobre o aporte de recursos em favor do parceiro privado, 10.637, de
30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 12.058, de 13 de outubro de 2009,
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.420, de 10 de abril de 2002, 10.925, de 23 de julho de 2004,
10.602, de 12 de dezembro de 2002, e 9.718, de 27 de novembro de 1998, e a Medida Provisória nº
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento
Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e,
nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a
Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 165,
de 2012-CN (nº 607/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei do
Senado nº 253, de 2009 (PL nº 6.359, de 2009, nessa Casa), que “Altera as Leis nºs 12.468, de 26 de
agosto de 2011, e 6.094, de 30 de agosto de 1974; e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do
Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa
Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão
integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 164,
de 2012-CN (nº 606/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei do
Senado nº 168, de 2011 (PL nº 1.631, de 2011, nessa Casa), que “Institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1,
de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2,
de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida
de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 160,
de 2012-CN (nº 582/2012, na origem), na qual comunica haver vetado integralmente o Projeto de Lei do
Senado nº 216, de 2007 (PL nº 5.732, de 2009, nessa Casa), que “Permite que o trabalhador com mais
de 60 (sessenta) anos de idade e aquele que receba benefício de prestação continuada devido à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, saquem
seus recursos acumulados no Fundo de Participação PIS-Pasep”. Nos termos do art. 104 do Regimento
Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e,
nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a
Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
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Destinatário

Assunto

08/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

07/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

06/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

05/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

04/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

03/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

02/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

01/2013-CN

Dep. Marco Maia
– Presidente da
CD

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 159,
de 2012-CN (nº 581/2012, na origem), na qual comunica haver vetado integralmente o Projeto de Lei do
Senado nº 225, de 2011 (PL nº 114, de 2011, nessa Casa), que “Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”. Nos termos do art. 104 do Regimento
Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e,
nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a
Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 158,
de 2012-CN (nº 580/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 60, de 2012 (PL nº 6.562, de 2009, nessa Casa), que “Altera o art. 4º e acrescenta art. 54-A à
Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que ‘dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes’, para dispor sobre a locação nos contratos de construção ajustada”.
Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de
4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um
membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 156,
de 2012-CN (nº 554/2012, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei do
Senado nº 174, de 2006 (PL nº 1.472, de 2007, nessa Casa), que “Dispõe sobre as medidas de
esclarecimentos ao consumidor, de que trata o § 5º do artigo 150 da Constituição Federal; altera o inciso
III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a
indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 6 de dezembro de 2012, e publicou no
mesmo dia, mês e ano, a Medida Provisória nº 596, de 2012, que "Abre crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$ 573.330.080,00,
para os fins que especifica". Nos termos do disposto no § 6º do art. 2° da Resolução nº 1, de 2002-CN, a
matéria foi encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde
poderá receber emendas.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 6 de dezembro de 2012, e publicou no
dia 7 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 593, de 2012, que "Altera a Lei nº 12.513, de 26 de
outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec,
para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá outras providências".
Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art.
10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado Federal realizada
no dia 10 de dezembro de 2012.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 6 de dezembro de 2012, e publicou no
dia 7 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 594, de 2012, que "Altera a Lei nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009, quanto à autorização para concessão de subvenção econômica em operações de
financiamento destinadas a aquisição e produção de bens de capital e a inovação tecnológica; altera a
Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à concessão de subvenção econômica em operações
destinadas a financiamentos a diferentes setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de
2011, quanto à concessão de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários
localizados em Municípios atingidos por desastres naturais; e altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de
2012, que autoriza a concessão de subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais nas
operações de crédito para investimentos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA e
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de
2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua
tramitação, lida em Sessão do Senado Federal realizada no dia 11 de dezembro de 2012.
Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 6 de dezembro de 2012, e publicou no
dia 7 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 595, de 2012, que "Dispõe sobre a exploração direta
e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos
operadores portuários, e dá outras providências". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de
2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua
tramitação, lida em Sessão do Senado Federal realizada no dia 11 de dezembro de 2012.
Comunica que esta Presidência recebeu da Senhora presidente da república a Mensagem nº 557, de
2012, na origem, encaminhando ao Congresso Nacional proposta de modificação do Projeto de lei nº 34,
de 2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional,
crédito especial no valor de R$ 135.937.125,00 para os fins que especifica”.
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B.1 – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO
Resenha
04 a 28/02/2013
Reuniões Realizadas
Tipo de reunião

Quantidade

Instalação (INST)

-

Ordinárias (ROR)

-

Extraordinárias (REX)

-

Audiências Públicas (RAP)

-

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP)

-

Seminários Regionais (SREG)

-

Total

-

Comitês Permanentes e Colegiados
Nomes

Reuniões

Relatórios

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

-

-

Comitê de Avaliação da Receita (CAR)

-

-

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

-

-

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)

-

-

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

-

-

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE)

-

-

TOTAL

-

-

964
42

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

Proposições em Tramitação
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Recebidas

Projetos de Lei CN (PLN)
- Crédito Suplementar e Especial
x

Texto Original

x

Substitutivo

- LDO/Alteração
- LOA/Alteração
- PPA/Revisão – Alteração
Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário
x

Texto Original

x

Projeto de Lei de Conversão

x

Perda de Vigência (Decreto Legislativo)

2
2

Avisos CN (AVN)

4

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

Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012

x

Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012

x

Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012

x

Arquivamento

- Prestação de Contas
- Parecer Prévio do Governo Federal
- Outras Matérias

4

Mensagens CN (MCN)

2

- Prestação de Contas
- Relatório de Avaliação do PPA
- Outras Matérias

2

Ofícios CN (OFN)

9

- Prestação de Contas
- Outras Matérias

9

Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)
Proposições SF
Requerimentos CMO (RCMO)
Emendas

12

Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)
Redação Final (art. 51 Regimento Comum)
TOTAL

29

Encaminhadas ao CN sem apreciação
Apreciadas Retiradas

PLN - Art.106 da PLN -Urgência MP - Término prazo
Res nº1/2006-CN Plenário CN
regimental
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Resenha Consolidada
02/02/2012 a 28/02/2013
Reuniões Realizadas
Tipo de reunião

Quantidade

Instalação (INST)

1

Ordinárias (ROR)

20

Extraordinárias (REX)

10

Audiências Públicas (RAP)

7

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP)

2

Seminários Regionais (SREG)

-

Total

40

Comitês Permanentes e Colegiados
Nomes

Reuniões

Relatórios

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

-

-

Comitê de Avaliação da Receita (CAR)

-

-

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

3

2

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE)

3

2

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

16

-

-

-

22

4

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE)
TOTAL

966
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Proposições Apreciadas
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Recebidas

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

Projetos de Lei CN (PLN)

55

12

42

53

10

42

- LDO/Alteração

1

1

- LOA/Alteração

1

1

regimental

- Crédito Suplementar e Especial
x

Texto Original

x

Substitutivo

- PPA/Revisão – Alteração
Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

13

7

Texto Original

12

6

x

Projeto de Lei de Conversão

1

1

x

Perda de Vigência (Decreto Legislativo)
73

13

13

13

x

Avisos CN (AVN)
- Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves apontados pelo TCU
x

3

Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012

x

Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012

x

Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012

x

Arquivamento

- Prestação de Contas

3

- Parecer Prévio do Governo Federal

3

- Outras Matérias

51

Mensagens CN (MCN e MSG)

61

- Prestação de Contas

8

- Relatório de Avaliação do PPA

4

- Outras Matérias

49

Ofícios CN (OFN)

145

- Prestação de Contas

30

- Outras Matérias

115

Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)

2

Proposições SF

4

Requerimentos CMO (RCMO)

6

4

13001

12751

3

3

13363

12790

Emendas
Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)

158

Redação Final (art. 51 Regimento Comum)
TOTAL

200

3

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

B.2 – Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças
Climáticas – CMMC
Resenha
04 a 28/02/2013
Reuniões Realizadas
Instalação (INST)
Reuniões
Total

Quantidade
01
01

Sábado 2 967
45

968
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Permanentes
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
04 a 28/02/2013

REUNIÕES
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR TIPO DE REUNIÃO
ORDINÁRIAS

4

EXTRAORDINÁRIAS

8

TOTAL

12

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO
REUNIÃO CONJUNTA * –
COMISSÕES PARTICIPANTES

COMISSÕES

ORDINÁRIAS

CAE

1

-

-

1

CAS

-

1

-

1

CCJ

1

-

-

1

CE

-

1

-

1

EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL**

CMA

-

1

-

1

CDH

-

1

-

1

CRE

1

1

-

2

CI

-

2

-

2

CDR

-

-

-

-

CRA

-

1

-

1

CCT

-

-

-

-

CMMC

1

-

-

1

TOTAL

4

8

-

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas

TOTAL GERAL DE REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES

12
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
CAE

CAS

CCJ

CE

CMA

CDH

CRE

CI

CDR

CRA

CCT

CMMC

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES

1

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO

Aprovados

1

Rejeitados

-

TOTAL

1

970
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES
04 a 28/02/2013

Instalação de Colegiados e Eleições
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – CAE
x Dia 26 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Lindbergh Farias, e do VicePresidente, Senador Sérgio Souza, para o biênio 2013-2014.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ
x Dia 27 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Vital do Rêgo, e do VicePresidente, Senador Aníbal Diniz, para o biênio 2013-2014.

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS
x Dia 27 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Waldemir Moka, e da VicePresidente, Senadora Vanessa Grazziotin, para o biênio 2013-2014.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CE
x Dia 27 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Cyro Miranda, e da VicePresidente, Senadora Ana Amélia, para o biênio 2013/2014.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CMA
x Dia 27 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Blairo Maggi, e do VicePresidente, Senador Eduardo Amorim, para o biênio 2013-2014.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
x Dia 28 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição da Presidente, Senadora Ana Rita, e do VicePresidente, Senador João Capiberibe, para o biênio 2013-2014.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE
x Dia 27 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Ricardo Ferraço, e do VicePresidente, Senador Jarbas Vasconcelos, para o biênio 2013-2014.
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COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
x Dia 26 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Fernando Collor, e do VicePresidente, Senador Sérgio Petecão, para o biênio 2013-2014

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
x Dia 27 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Benedito de Lira, e do VicePresidente, Senador Acir Gurgacz, para o biênio 2013-2014.

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMMÁTICAS - CMMC
x Dia 27 de fevereiro
Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição da Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, do VicePresidente, Deputado Fernando Ferro, e do Relator, Deputado Sarney Filho, para o biênio 2013-2014.

Legendas – Comissões
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comisão de Assuntos Sociais
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito
Relatório da SSCEPI - 04/02 a 28/02/2013
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

REFORMA DO
CÓDIGO PENAL
PLS 236/2012

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

TRANSPOSIÇÃO
DO SÃO
FRANCISCO
RQS 514/11

2012

5

9

4

2013

2

3

8

Total

7

12

12

2012

4

9

9

2013

1

3

3

Total

5

12

12

2012

5

4

4

2013

1

1

1

Total

6

5

5

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI
Proposições
Nome

Ano

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
PEC

VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER NO
BRASIL
RQN 4/2011

2012

35

744

742

344

2013

0

0

0

17

Total

35

744

742

361

PLC

REQ

PLS

PRS

Obs.

AUDIÊNCIAS
AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS
CT - Reforma do Código Penal (CTRCP)

1

CT - Código de Defesa do Consumidor (CTRCDC)

1

Comissão Externa para acompanhar os Programas de Transposição e
Revitalização do Rio São Francisco (CTERIOSFR)

1

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM)

0

TOTAL

3

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2 973
51

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS PROJETOS DE LEI DE
MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CTRCDC)
x Dia 19 de fevereiro
Finalidade:
Exposições sobre a Prevenção do Superendividamento
Participantes:
o Cláudia Lima Marques - Membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do
Consumidor;
o Clarissa Costa de Lima - Juíza de Direito do Estado do Rio Grande do Sul e Presidente do Instituto
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON;
o Alessandra Bentes - Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro;
o Silvânio Covas- Diretor Jurídico da Serasa-Experian;
o Juan Ferres - Economista Consultor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços – ABECS;
o José Virgílio Vita Neto - Representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR)
x Dia 19 de fevereiro
Finalidade:
Exposições sobre o objeto da Comissão
Participantes:
o Adriano Fernandez - Representante da Carioca Engenharia;
o Willian Tannus - Representante do Grupo SERVENG;
o Cassio Vitorri - Representante da S/A Paulista Construções e Comércio;
o Elmar Varjão - Representante da Construtora OAS, Coesa e Barbosa Mello;

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

x Dia 28 de fevereiro
Finalidade:
Audiência Pública sobre a Reforma do Código Penal
Participantes:
o Dr. Luiz Carlos Gonçalves
o Dr. Miguel Reale Júnior
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C.3 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Mistas
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
04 a 28/02/2013
MEDIDAS PROVISÓRIAS EM TRAMITAÇÃO NA SSACM
MEDIDAS PROVISÓRIAS

DATA DA PUBLICAÇÃO

582/2012

21/09/2012

586/2012

09/11/2012

587/2012

12/11/2012

589/2012

14/11/2012

590/2012

30/11/2012

591/2012

30/11/2012

592/2012

03/12/2012

593/2012

06/12/2012

594/2012

07/12/2012

595/2012

07/12/2012

597/2012

26/12/2012

599/2012

28/12/2012

600/2012

28/12/2012

601/2012

28/12/2012

602/2012

31/12/2012

603/2013

21/01/2013

605/2013

24/01/2013

606/2013

19/02/2013

607/2013

20/02/2013

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO

NÚMERO DE EMENDAS

597/2012

Até 13 de fevereiro de 2013

36

599/2012

Até 13 de fevereiro de 2013

218

600/2012

Até 13 de fevereiro de 2013

28

601/2012

Até 13 de fevereiro de 2013

124

602/2012

Até 13 de fevereiro de 2013

8

603/2013

Até 13 de fevereiro de 2013

26

605/2013

Até 13 de fevereiro de 2013

37

606/2013

Até 25 de fevereiro de 2013

53

607/2013

Até 26 de fevereiro de 2013

20

TOTAL

550
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS,
POR MEDIDA PROVISÓRIA

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 582/2012

01

MPV 586/2012

01

MPV 589/2012

01

MPV 590/2012

01

MPV 591/2012

01

MPV 592/2012

02

MPV 593/2012

02

MPV 594/2012

01

MPV 595/2012

02

MPV 597/2012

01

MPV 599/2012

01

MPV 600/2012

01

MPV 601/2012

01

MPV 602/2012

01

MPV 603/2013

01

MPV 605/2013

02

TOTAL

20

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 582/2012

06/02/2013 – 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 582, adotada em 21 de setembro de 2012, que "Altera a Lei nº
12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas
dos setores industriais e de serviços; permite depreciação de bens de capital para
apuração do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao
Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de
22 de março de 2012, quanto à abrangência do Regime Especial Tributário para a
Indústria de Defesa; altera a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
na comercialização da laranja; reduz o Imposto de Renda devido pelo prestador
autônomo de transporte de carga; e dá outras providências.”
Resultado: Lida complementação de voto do Relator, Deputado Marcelo Castro, a
Comissão aprova o relatório, que conclui pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa da MP e das emendas apresentadas; pela adequação e
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compatibilidade financeira e orçamentária da MP e das emendas apresentadas; no
mérito, pela aprovação da Medida Provisória e pela aprovação total ou parcial das
emendas nºs 1, 3, 7, 10, 14, 15, 26, 33, 37, 42, 61, 67, 85, 91, 92, 101, 106, 110, 130,
134, 146, 149, 153 e 154, nos termos do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e
pela rejeição das demais emendas.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 586/2012

19/02/2013 – 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 586, adotada em 9 de novembro de 2012, que “Dispõe sobre o
apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa, e dá outras providências.”
Resultado: Aprovado Relatório, que passa a constituir parecer da Comissão, o qual
conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela
adequação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação da matéria nos
termos do Projeto de Lei de Conversão que apresenta, com o acolhimento das
Emendas nºs 4, 5, 8, 10, 41 e 57 e rejeição das Emendas nºs 1 a 3, 6, 7, 9, 11 a 40, 42
a 56, 58 a 60.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 589/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 589, adotada em 14 de novembro de 2012, que “dispõe sobre o
parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
Resultado: Instalada a Comissão e eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado Márcio Macedo e o Senador José Pimentel,
e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Romero Jucá e
o Deputado João Magalhães.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 590/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 590, adotada em 30 de novembro de 2012, que “altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004, para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes
que compõem as unidades familiares beneficiárias do programa bolsa família elegíveis ao
recebimento do benefício para a superação da extrema pobreza, e dá outras
providências”.
Resultado: Instalada a Comissão e eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, a Senadora Vanessa Grazziotin e o Deputado Assis do
Couto, e designados Relatora e Relator Revisor, respectivamente, a Deputada Rose
de Freitas e o Senador Sérgio Souza.
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 591/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 591, adotada em 30 de novembro de 2012, que “altera a Medida
Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, que dispões sobre as concessões de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos
setoriais, e sobre a modicidade tarifária".
Resultado: Instalada a Comissão e Eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado Marcelo Castro e o Senador Francisco
Dornelles, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Acir
Gurgacz e o Deputado Fernando Ferro.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 592/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 592, adotada em 3 de dezembro de 2012, que “modifica as Leis nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar
novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação
especial decorrentes da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos sob o regime de concessão, e para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo
Social.
Resultado: Instalada a Comissão e eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Senador Sérgio Souza e o Deputado Leonardo
Picciani, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado
Carlos Zarattini e o Senador Wellington Dias.
27/02/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 592, adotada em 3 de dezembro de 2012, que “modifica as Leis nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar
novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação
especial decorrentes da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos sob o regime de concessão, e para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo
Social.
Resultado: Eleito Presidente o Senador Vital do Rêgo e aprovado o cronograma de
trabalho da Comissão.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 593/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 593, adotada em 6 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº
12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
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Técnico e Emprego - Pronatec, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da BolsaFormação Estudante; e dá outras providências”.
Resultado: Instalada a Comissão e eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado Izalci e o Senador José Agripino, e
designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Paulo Bauer e o
Deputado Ronald Zulke.
27/02/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 593, adotada em 6 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº
12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da BolsaFormação Estudante; e dá outras providências”.
Resultado: Aprovado o Requerimento nº 1 - MPV593/2012, de iniciativa do Deputado
Izalci.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 594/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 594, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº
12.096, de 24 de novembro de 2009, quanto à autorização para concessão de subvenção
econômica em operações de financiamento destinadas a aquisição e produção de bens
de capital e a inovação tecnológica; altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007,
quanto à concessão de subvenção econômica em operações destinadas a
financiamentos a diferentes setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio
de 2011, quanto à concessão de subvenção econômica em financiamentos destinados a
beneficiários localizados em Municípios atingidos por desastres naturais; e altera a Lei nº
12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza a concessão de subvenção econômica às
instituições financeiras oficiais federais nas operações de crédito para investimentos no
âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA e do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE”.
Resultado: Instalada a Comissão Eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão,
respectivamente, o Senador Francisco Dornelles e o Deputado Valmir Assunção, e
designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado Leonardo
Quintão e o Senador Romero Jucá.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 595/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a
exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as
atividades desempenhadas pelos operadores portuários, e dá outras providências”.
Resultado: Instalada a Comissão eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão,
respectivamente, o Deputado José Guimarães e o Senador José Pimentel, e
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designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Eduardo Braga e
o Deputado Manoel Júnior.
27/02/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a
exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as
atividades desempenhadas pelos operadores portuários, e dá outras providências”.
Resultado: Aprovado cronograma de trabalho (Requerimento nº 01 de 2013 – MPV
595/2012, e Requerimentos nº 2, de iniciativa do Deputado Arnaldo Jardim; nºs 3, 4
e 5, de autoria do Senador José Pimentel e nº 6, de autoria da Senadora Ana Rita,
que solicitam a realização de audiências publicas com o objetivo de instruir a
matéria.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 597/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 597, adotada em 26 de dezembro de 2012, que “dá nova redação
ao § 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras
providências”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Senador Waldemir Moka e o Deputado Mauro
Benevides, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado
Luiz Alberto e o Senador Inácio Arruda.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 599/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 599, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, com o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução
das alíquotas nas operações e prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, institui o Fundo de
Desenvolvimento Regional e dá outras providências”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado Eduardo Cunha e o Senador Romero Jucá,
e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Walter
Pinheiro e o Deputado Josias Gomes.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 600/2012
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20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 600, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº
12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que
dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO; constitui fonte adicional de
recursos para ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as Leis no
12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº
12.096, de 24 de novembro de 2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras
providências”.

Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Senador Delcídio do Amaral e a Deputada Marina
Santanna, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado
Lucio Vieira Lima e o Senador Ivo Cassol.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 601/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 601, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera as Leis nº
12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a
folha de pagamentos dos setores da construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de
setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições de que tratam os incisos I e
III do caput do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; nº
12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para permitir às
pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da
remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras providências”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado Paulo Ferreira e a Senadora Ana Amélia, e
designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Armando
Monteiro e o Deputado Alex Canziani.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 602/2012

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 602, adotada em 31 de dezembro de 2012, que “autoriza a
prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, e dá outras providências”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Senador Valdir Raupp e o Deputado Lucio Vieira
Lima, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado Beto
Faro e o Senador Anibal Diniz.
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 603/2013

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 603, adotada em 21 de janeiro de 2013, que “altera a Medida
Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a safra 2011/2012 o
pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420,
de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de
que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas para
aquisição de milho em grãos para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos
pequenos criadores situados nos Municípios da área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene”.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, o Deputado Amauri Teixeira e o Senador Humberto
Costa, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Lobão
Filho e o Deputado Alberto Filho.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 605/2013

20/02/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 605, adotada em 24 de janeiro de 2013, que “altera a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento
Energético e estabelece seus objetivos”.
.
Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, respectivamente, a Senadora Ana Amélia e o Deputado Valmir
Assunção, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado
Alexandre Santos e o Senador Lobão Filho.
26/02/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 605, adotada em 24 de janeiro de 2013, que “altera a Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento
Energético e estabelece seus objetivos”.
.
Resultado: Aprovado o Requerimento nº 001/MPV605/2012, contendo cronograma
de realização de audiências públicas com representantes das seguintes
instituições: Ministério da Fazenda (MF); Ministério de Minas e Energia (MME);
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee); Associação Brasileira dos Grandes
Consumidores Industriais de Energia Elétrica (Abrace); Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec); Advocacia-Geral da União (AGU); Tribunal de Contas
da União (TCU); Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás); Associação Brasileira
dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine); Associação Brasileira
das Grandes Empresas Geradoras de Energia Elétrica (Abrage); Federação
Nacional dos Urbanitários (FNU); Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica de Menor Porte (Abrademp).
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PARECERES APROVADOS PELAS COMISSÕES MISTAS
RELATÓRIOS APROVADOS NA COMISSÃO
MEDIDA PROVISÓRIA

MPV 582/2012

01

MPV 586/2012

01

TOTAL

02

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sábado 2 983
61

D – ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO PROCESSO
LEGISLATIVO
Atendimentos realizados
1º a 31/01/2013

Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527)
Solicitações

Quantidade

Atendidas

22

Indeferidas

0
22

Total

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

Quantidade

12

E-mail

9

Presencial

0

Carta

1

Aguardando resposta

0

Total

22

984
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Sábado 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto)
Atendimentos por Categorias

Quantidade

Informações sobre tramitação de proposições específicas

3

Solicitações de listagem de proposições

2

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

3

Identificação de proposições

4

Dúvidas gerais de processo legislativo

3

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

2

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado

3

Outras

2

Total

22

FEVEREIRO
2013
Março de 2013
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FEDERAL
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Sábado 2 985
63

Atendimentos realizados
1º a 28/02/2013

Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527)
Solicitações

Quantidade

Atendidas

90

Indeferidas

1
91

Total

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

Quantidade

Telefone

59

E-mail

31

Presencial

0

Carta

0

Aguardando resposta

0

Total

90

986
64
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FEVEREIRO
2013
Março de 2013

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

Quantidade

24

Solicitações de listagem de proposições

9

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

9

Identificação de proposições

7

Dúvidas gerais de processo legislativo

10

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

4

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado

7

Outras

20

Total

90

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
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SENADO
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- SUPLEMENTO

Sábado 2 987
65

Atendimentos realizados
1º/01 a 28/02/2013

Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527)
Solicitações

Quantidade

Atendidas

112

Indeferidas

1
113

Total

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

Quantidade

Telefone

71

E-mail

40

Presencial

0

Carta

1

Aguardando resposta

0

Total

112

988
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FEVEREIRO
2013
Março de 2013

Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto)
Atendimentos por Categorias

Quantidade

Informações sobre tramitação de proposições específicas

27

Solicitações de listagem de proposições

11

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

12

Identificação de proposições

11

Dúvidas gerais de processo legislativo

13

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

6

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado

10

Outras

22

Total

112

FEVEREIRO
2013
Março de 2013
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DO SENADO
FEDERAL
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FEDERAL
- SUPLEMENTO

E – OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
Atendimentos realizados
1º a 31/1/2013
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO
SUDESTE

101

NORDESTE

29

CENTRO-OESTE

16

SUL

9

NORTE

6

NÃO INFORMADO

1

TOTAL

162

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR

67

ENSINO MÉDIO

47

PÓS-GRADUAÇÃO

41

ENSINO FUNDAMENTAL

7

NÃO ALFABETIZADO

0

NÂO INFORMADO

0

TOTAL

162

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
MASCULINO

113

FEMININO

49

TOTAL

162

Sábado 2 989
67

990
68
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Sábado 2

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
ATÉ 19
ANOS

TEMA
ATUAÇÃO
PARLAMENTAR

DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A MAIS DE
29 ANOS 39 ANOS 49 ANOS 59 ANOS 60 ANOS

2

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
SEGURANÇA
PÚBLICA

1

QUANTIDADE

3

6

13

13

7

44

8

7

3

4

1

23

4

5

3

2

15

3

4

1

2

10

OUVIDORIA
PROCESSO
LEGISLATIVO

1

1

1

2

2

7

OUTROS

8

14

20

13

8

63

24

36

44

33

22

162

TOTAL

3

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM
CRÍTICA

64

SOLICITAÇÃO

60

RECLAMAÇÃO

16

SUGESTÃO

15

NÃO CLASSIFICADA

3

DENÚNICA

3

ELOGIO

1

TOTAL

162

FEVEREIRO
2013
Março de 2013
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DO SENADO
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SENADO
FEDERAL
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Atendimentos realizados
1º a 28/2/2013
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE

214

SUL

69

NORDESTE

58

CENTRO-OESTE

48

NORTE

5

NÃO INFORMADO

1

TOTAL

395

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR

190

ENSINO MÉDIO

95

PÓS-GRADUAÇÃO

94

ENSINO FUNDAMENTAL

15

NÃO ALFABETIZADO

1

TOTAL

395

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
MASCULINO

290

FEMININO

105

TOTAL

395

Sábado 2 991
69

992
70
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Sábado 2

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
ATÉ 19
ANOS

TEMA
ATUAÇÃO
PARLAMENTAR
DIREITO
ELEITORAL E
PARTIDOS
POLÍTICOS
DIREITOS
HUMANOS E
MINORIAS
EDUCAÇÃO

DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A MAIS DE
29 ANOS 39 ANOS 49 ANOS 59 ANOS 60 ANOS

2

33

54

1

FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

QUANTIDADE

53

60

38

240

3

2

1

7

1

2

1

2

1

1

1

1

1

4
4
2

4

OUTROS

12

24

38

30

17

15

136

TOTAL

14

62

96

87

80

56

395

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM
CRÍTICA

187

SOLICITAÇÃO

85

NÃO CLASSIFICADA

79

SUGESTÃO

20

RECLAMAÇÃO

17

ELOGIO

6

DENÚNCIA

1

TOTAL

395

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

ANAIS
DO SENADO
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SENADO
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Atendimentos realizados
1º/01 a 28/2/2013
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE

315

NORDESTE

87

SUL

78

CENTRO-OESTE

64

NORTE

11

NÃO INFORMADO

2

TOTAL

557

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR

257

ENSINO MÉDIO

142

PÓS-GRADUAÇÃO

135

ENSINO FUNDAMENTAL

21

NÃO ALFABETIZADO

2

TOTAL

557

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
MASCULINO

403

FEMININO

154

TOTAL

557

Sábado 2 993
71

994
72
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Sábado 2

FEVEREIRO
2013
Março de 2013

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO
ATÉ 19
ANOS

TEMA

DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A MAIS DE
29 ANOS 39 ANOS 49 ANOS 59 ANOS 60 ANOS

QUANTIDADE

ATUAÇÃO
PARLAMENTAR

4

36

60

66

73

45

284

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

8

22

19

11

8

3

71

3

11

11

6

2

6

39

7

4

4

5

20

1

4

3

3

2

15

16

31

41

23

17

128

86

132

131

113

78

557

SEGURANÇA
PÚBLICA
OUVIDORIA
PROCESSO
LEGISLATIVO

2

OUTROS
TOTAL

17

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM
CRÍTICA

251

SOLICITAÇÃO

146

NÃO CLASSIFICADA

78

SUGESTÃO

35

RECLAMAÇÃO

34

ELOGIO

8

DENÚNCIA

5

TOTAL

557
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Sexta-feira 1º

06591

06592 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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06593

06594 Sexta-feira 1º
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06601

06602 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06603

06604 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06605

06606 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º
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06608 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06609

06610 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06611

06612 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06613

06614 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06615

06616 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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06617

06618 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06619

06620 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06621

06622 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06623

06624 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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06625

06626 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06627

06628 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06629

06630 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06631

06632 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06633

06634 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06635

06636 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06637

06638 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06639

06640 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Sexta-feira 1º
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06649
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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06654 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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06656 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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06657

06658 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06659

06660 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

06661

06662 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º
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06664 Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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que se pode destacar êxito em vários segmentos
como o naval/metal mecânico, o químico e plástico,
o turismo e a aposta em outros segmentos como a
indústria de alimentos e bebidas, que centralizam
os investimentos de mais de R$ 380 milhões para
a implantação de 13 empreendimentos e geração
de 2.073 postos de trabalho...................................

Discussão a respeito de aprovação de Medida
Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....
CARLOS EDUARDO AZEVEDO LIMA

ATAÍDE DE OLIVEIRA
Requerimento nº 90 de 2013 que requer, nos
termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, e atendendo aos arts. 215, inciso I, e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitados ao Senhor Presidente do Banco Central
do Brasil esclarecimentos acerca dos depósitos das
contribuições parafiscais que suportam as atividades das entidades que fazem parte do Sistema S..
Requerimento nº91 de 2013 que requer, nos
termos do art. 71, incisos IV e VII da Constituição
Federal e dos arts. 215 e 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas informações ao Tribunal de Contas da União referentes
à Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação Nacional do Comércio (CNC), Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Confederação
Nacional do Transporte (CNT) e Organização das
Cooperativas Brasileiras.........................................
Comentário a repeito de votação do requerimento nº91 que requer informações a respeito de
Confederações, sendo que essas entidades são
mantidas pelas contribuições compulsórias, descontadas sobra a folha de pagamento bruta das
empresas................................................................
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Aparte ao senador Casildo Maldaner............
Considerações acerca do aumento da arrecadação da previdência privada no Brasil. A arrecadação totalizou R$ 70,4 bilhões, aumento de
quase 32% em relação ao ano anterior. Esse número revela uma nova tendência que combina com
o aquecimento do mercado de trabalho, a elevação
da renda e uma preocupação do trabalhador com
a sua segurança futura...........................................
Relato de participação de Sua Excelência
na abertura do tradicional Congresso Catarinense
de Municípios, promovido pela Federação Catarinense de Municípios do Estado de Santa Catarina
(Fecam), no intuito de debater a integração governamental, inovação dos modelos de gestão e visão
estratégica..............................................................
Aparte ao senador Casildo Maldaner............
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
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CÁSSIO CUNHA LIMA
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Aparte ao senador Cássio Cunha Lima........
Agradecimento aos membros da Casa pela
aprovação do requerimento para a realização de
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uma sessão especial em homenagem à memória do
ex-senador e Governador Ronaldo Cunha Lima....
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
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788
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CIRO NOGUEIRA
Comentário a respeito da defesa de políticas
públicas capazes de atrair investimentos para o Estado do Piauí, pois o as potencialidades do Estado
tem sido ignoradas. É preciso não só modernizar
a administração, mas também qualificar a mão de
obra, melhorar a infraestrutura, investir no ensino
e pesquisa para alcançarmos a inovação...............

870

CRISTOVAM BUARQUE
Análise dos discursos proferidos a respeito
da superação da miséria no Brasil.........................
Defesa a respeito da realização de debates
sobre assuntos fundamentais para o país, pois não
vê muita diferença entre as propostas do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) e as do Partido
dos Trabalhadores (PT) com um projeto alternativo
para o Brasil............................................................
Críticas à declaração da Presidente Dilma
Rousseff em relação à superação da pobreza no Brasil. As famílias que recebem o auxílio do Programa
Bolsa Família estão no mesmo estágio de pobreza,
elas apenas tiveram um alívio com o recebimento
desse auxílio. Só vamos superar essa miséria, quando
a escola do mais pobre brasileiro for tão boa quanto
à escola do mais rico brasileiro................................
Críticas à política econômica de curto prazo
adotada pelo Governo Federal. É preciso pensar na

economia do Brasil a longo prazo, pois só assim teremos mais visibilidade no mercado internacional..

907

CYRO MIRANDA

CÍCERO LUCENA
Atenção do Governo Federal para a difícil situação enfrentada pelos paraibanos do semiárido,
pois em levantamento realizado pela Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), constatou-se
que 50 açudes estão com volume abaixo de 20%
na Paraíba. E registro de discurso de Dom Eraldo,
que fala a respeito das dificuldades de homens e
mulheres vivem na labuta diária, enfrentando sol
castigante, a seca e falta d’água, que é uma das
maiores dificuldades...............................................
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460

Crítica ao Partido dos Trabalhadores (PT) por
manter em seu quadro de filiados os condenados
em última instância pela Corte Suprema................
Análise a gestão do Partido dos Trabalhadores
(PT), que já está há dez anos a frente do Governo
Federal. Nesses dez anos de Governo do PT, o Brasil
continua cobrando dos contribuintes impostos que
são relativos a países ricos, porém presta serviço
a países que são pobres........................................
Críticas à situação econômica do País, pois
em uma prévia apurada pelo Banco Central em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
apontou para um crescimento de 1,6%, para o ano
de 2012, mas pelos cálculos do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento
será de 1% no ano de 2012....................................
Parecer nº79 de 2013 que se refere à mensagem nº101, de 2012 pela qual a Senhora Presidente
da República submete à apreciação do Senador a
indicação do Sr. GEORGES LAMAZIÈRE, Ministro
de Primeira Classe de Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
do Chile...................................................................
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821

EDUARDO AMORIM
Homenagem aos 65 anos da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), que desempenha
um papel muito relevante perante a sociedade,
sendo que é uma entidade modelo no campo de
ensino, atualização científica, defesa profissional,
qualidade e segurança da anestesiologia..............
Projeto de Lei do Senado nº54 de 2013 que
altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972,
para dispor sobre o contrato de experiência. 844

622

EDUARDO BRAGA
Aparte ao senador Eduardo Braga...............
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
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Comunicado a respeito dos 46 anos do Projeto Zona Franca de Manaus, que tem impacto na
Amazônia e no Amazonas de forma diferenciada.
A empresa Lenovo, indústria que sucedeu a International Business Machines (IBM) em notebooks,
apresenta um projeto de tablet para ser fabricado na
Zona Franca de Manaus, na cidade de Manaus....

849

EDUARDO LOPES
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........

791

EDUARDO SUPLICY
Aparte ao senador Eduardo Suplicy..............
Registro de não comparecimento no painel
eletrônico do plenário do Senado e, além disso,
destaque para entrevista de 30 minutos nas dependências da TV do Senado Federal sobre o tema Novas Mídias e Liberdade de Imprensa, no programa
Cidadania. Participação também em compromisso
de ato inaugural das comemorações dos dez anos
do Governo Democrático e Popular........................
Comentário acerca da impressão sobre os
três dias de dialogo com a blogueira Yoani Sánchez
no Brasil, pois a sua tranquilidade, sensatez das
observações e a forma nunca ofensiva de suas
palavras impressionou a todos. A blogueira defendeu
o fim do bloqueio dos Estados Unidos com respeito a Cuba, assim como o fechamento da prisão de
Guantânamo. ........................................................
Comentário a respeito do Partido dos Trabalhadores (PT), pois um dos princípios do partido
é pela construção do socialismo, de uma sociedade mais justa e com maior igualdade de direito
à cidadania para toda a população brasileira, com
democracia, liberdade, liberdade com imprensa, liberdade de organização e liberdade da existência
dos partidos políticos..............................................
Aparte ao senador Eduardo Suplicy..............
Reflexão acerca dos dez anos do Partido
dos Trabalhadores no Governo do Brasil. Nos últimos dez anos, na gestão da Presidente Dilma e do
Presidente Lula, implantou-se um novo modelo de
desenvolvimento econômico e social pautado pelo
crescimento do Produto Interno Bruto, com estabi-
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lidade de preços e combate à fome a desigualdade
social.......................................................................
Esclarecimentos a respeito de autoria de artigo publicado pelo jornal O Dia, na versão editada
para a internet, acerca da viagem da jornalista Yoani
Sánchez ao Brasil...................................................
Aparte ao senador Eduardo Suplicy..............
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
Comentário acerca de projetos apresentados
a Casa sobre as doenças raras como o Projeto de
Lei do Senado nº159 que institui o último dia do
mês de fevereiro como o Dia Nacional de Doenças Raras, o Projeto de Leinº711 que institui Política Nacional aos Direitos da Pessoa com Doença
Rara e o Projeto de Lei do Senado nº 231 que cria
Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras
e Negligenciadas....................................................
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EUNÍCIO OLIVEIRA
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Comemoração pelos 34 anos de existência da
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT). A Associação extrapolou a função de mera
entidade classista a ser uma instância corporativa,
plenamente inserida na vida política e social da Nação brasileira. Suas iniciativas tem promovido um
amplo debate contra as desigualdades sociais, a
discriminação e a exploração do trabalhador.........
Comentário a respeito da posse do Professor
Virgílio Augusto Sales Araripe no Cargo de Reitor
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará........................................................
Projeto de Lei do Senado nº52 de 2013 que
dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das Agências Reguladoras, acresce e altera
dispositivos das Leis nº 9.472, de 16 de julho de
1997, nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, nº 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 9.984, de 17 de julho de 2000, nº
9.986, de 18 de julho de 2000, e nº 10.233, de 5 de
junho de 2001, nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997,
da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001, e dá outras providências..........................
Discussão de encaminhamento de aprovação
de Medida Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO),
que autoriza a União a conceder subvenção eco-
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nômica às instituições financeiras oficiais federais,
sob a forma de equalização de taxa de juros nas
operações de crédito para investimentos no âmbito
do FDCO.................................................................

FRANCISCO DORNELLES

770

FERNANDO COLLOR
Proposta de Emenda à Constituição nº 3 de
2013 que altera a Constituição para determinar
novo procedimento de composição do Supremo
Tribunal Federal e altera a idade de aposentadoria
compulsória............................................................
Comentário a respeito da criação da Cooperativa de Crédito do Agreste Alagoano, a autorização para a criação dessa Cooperativa foi
dada pelo Banco do Brasil, por meio do Sistema
Financeiro e Controle de Operação do Crédito Rural. A Cooperativa funcionará como uma instituição financeira oficialmente autorizada pelo Banco
Central, podendo assim oferecer aos associados
custo inferior no fornecimento de empréstimos e
créditos...................................................................
Considerações acerca de requerimento
enviado ao Tribunal de Constas da União (TCU),
que solicita auditoria ou inspeção para apurar
irregularidades e ilegalidades em licitação pra
aquisição de 1.226 tablets pela Procuradoria
Geral da República, chefiada pelo Sr. Roberto
Gurgel....................................................................
Críticas ao sistema de saúde pública do Estado de Alagoas, pois os problemas se estendem
desde a deterioração e carência das unidades, leitos,
equipamentos, condições de trabalho, as remunerações e a insuficiência de profissionais de saúde
e o desequilíbrio da distribuição pelos Municípios
do Estado................................................................

3

Comentário da aprovação e pedido ao Plenário que vote favoravelmente pela Medida Provisória
nº582......................................................................
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........

782

790

GARIBALDI ALVES

264

Incentivo às fontes alternativas de energia
renováveis, em especial, a energia eólica, pois
apresenta inúmeras vantagens econômicas e ecológicas, sendo que é inesgotável, é uma das fontes
mais promissoras de energia e, além disso, causa
um dos menos impactos ambientais, pois não utiliza água, não emite gases poluentes e nem resíduos........................................................................

745

GIM ARGELLO

602

743

FLEXA RIBEIRO
Homenagem e registro à memória do ex-governador, ex-senador, ex-prefeito Almir Gabriel,
sendo um líder político, um exemplo de homem público para este País, não só para o estado do Pará.
Político que dedicou a sua vida toda a fazer o bem,
ele cuidou do Estado do Pará por dois mandatos
consecutivos, por oito anos....................................
Críticas ao do Partido dos Trabalhadores (PT)
pelo fraco desempenho da economia brasileira, que
está associado às baixas taxas de investimentos..
Comentário acerca de obras do derrocamento do Pedral de Lourenço, que tiveram custo aos
cofres públicos de R$ 1 bilhão................................
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854
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Comentário acerca da votação da Medida
Provisória nº585 de 2012.......................................
Comentário sobre a votação da Medida Provisória nº585 de 2012, que dispõe sobre a prestação de auxilio financeiro pela União aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios no exercício de
2012, com o objetivo de fomentar as exportações
do País. É uma Medida que tem muita relevância,
pois há a necessidade de se entregar os recursos
previstos no Orçamento da União às Unidades Federais ao longo do exercício do ano de 2012.........
Comentário a respeito de requerimentos apresentados pelos senadores Jorge Viana e Alvaro
Dias, que segundo ambos devem ser remetidos
para a Comissão de Relações Exteriores..............
Discussão a respeito de aprovação de Medida
Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguin-
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tes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........

792

HUMBERTO COSTA
Requerimento nº67 de 2013 que nos termos
do artigo 218, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal requer a apresentação de voto de
pesar aos familiares de Fernando Lyra, falecido no
dia 14 de fevereiro de 2013....................................
Relato das conquistas obtidas pela gestão do
Partido dos Trabalhadores (PT) a frente do Governo Federal. É preciso registrar os grandes avanços
obtidos nas políticas de bem-estar e de direitos
humanos, o desenvolvimento econômico e, principalmente, o desafio da inclusão social...................
Defesa a respeito dos dez anos de governo
do Partido dos Trabalhadores (PT) e destaque para
os avanços obtidos na política da saúde, no desenvolvimento do Sistema único de Saúde (SUS), na
ampliação da esperança de vida, nos recordes na
realização de transplantes, nos avanços na assistência obstétrica e entre outros programas instalados por esse governo.............................................
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532

Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
Comentário pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário....................
Comentário a respeito de decisão do Supremo
Tribunal Federal em extinguir o décimo terceiro e décimo quarta salário aos membros do Congresso.....
Preocupação com a situação econômica do
Brasil, pois há a necessidade de se fazer com que
as taxas de juros voltem a crescer para conter a
inflação...................................................................
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IVO CASSOL

729

INÁCIO ARRUDA
Comentário a respeito do ato comemorativo
dos dez anos de governo democrático e popular,
tendo à frente o Partido dos Trabalhadores (PT), realizado na cidade de São Paulo. O evento conta com
a participação de várias legendas, como o Partido
Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Socialista
Brasileiro (PSB), Partido Democrático Trabalhista
(PTD), Partido (PMDB), Partido da República (PR)
e com o Partido Republicano Brasileiro (PRB).......
Destaque para os avanços que o governo
do Partido dos Trabalhadores (PT) teve a frente
do Governo Federal, pois hoje somos credores do
Fundo Monetário Internacional, articulamos a política internacional, o País é respeitado, articulamos
e fortalecemos a estrutura do Mercosul, a Petrobas
hoje constrói navios no Brasil, constrói plataformas,
constrói sondas, por isso devemos comemorar, já
que os avanços são significativos...........................
Aparte ao senador Inácio Arruda..................
Discussão a respeito de aprovação de Medida
Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....
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Considerações acerca da infraestrutura das
estradas do Estado de Rondônia e Roraima, pois
são obras que estão nas mãos de empresas que
participam de processo licitatório e não cumprem
com o seu trabalho.................................................
Esclarecimentos acerca de reportagem veiculada ao Jornal O Globo e a revista Veja sobre argumentação de repórter a respeito de projeto de castração
química e condenação por compra de votos.............
Denúncia contra o Procurador Reginaldo Trindade, do Ministério Público Federal no Estado de
Rondônia, pela extração ilegal de madeira e de
extração ilegal de diamante....................................

617

617

JARBAS VASCONCELOS
Parecer nº78 de 2013, que se refere à mensagem nº71, de 2012(nº369/2012, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
RICARDO NEIVA TAVARES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Italiana, e,
cumulativamente, junto à República de San Marino
e à República de Malta...........................................
JAYME CAMPOS

774

108

Comentário a respeito que vem do campo a
salvação para a economia brasileira, pois o ouro
do Brasil tem sido a soja e o milho. Há um investimento muito alto por parte dos produtores em tec-
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nologia e em recursos de produção para obtenção
de uma safa de qualidade, mas infelizmente, não
há o reconhecimento por parte do Governo, já que
não ocorre a implantação de políticas específicas
para esse setor.......................................................
Discussão a respeito de aprovação de Medida
Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....

623

775

JOÃO DURVAL
Reflexão a respeito da possibilidade da produção de energia solar e dos benefícios que essa
nova indústria poderia trazer para o sofrido povo
que habita o semiárido brasileiro. O Governo Federal deve dar muita importância para a implantação
de usinas geradoras de energia solar no semiárido
nordestino...............................................................
Aparte ao senador João Durval....................
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JOÃO CAPIBERIBE
Homenagem ao ex-senador Almir Gabriel, que
também foi governador do Pará, prefeito. Almir foi
apoio da Ação de Libertação Nacional, na época era
médico cardiologista e provedor de medicamentos,
alguns desses medicamentos eram transportados
pela zona de guerrilha. A homenagem é para reconhecer a sua participação decisiva na luta pela
redemocratização do País......................................
Comentário a respeito da necessidade de
se aprovar a ementa constitucional que institui,
no âmbito da União Federal, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Segurança Pública. O fundo
garantirá fontes de financiamento para a segurança
pública, com recursos advindos da parcela de arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) das indústrias produtoras de armamentos
e material bélico......................................................
Congratulações pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário....................
Comentários a respeito da aplicação e dos
benefícios sociais da Lei de Transparência............
JOÃO VICENTE CLAUDINO
Requerimento nº 66 de 2013 que nos termos
do art.71, inciso VII, da Constituição Federal requer

Pág.

que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro Augusto Nardes, Presidente do Tribunal
de Contas da União, a seguinte informação: Se os
atos de gestão da Superintendência Estadual da
Funasa (Fundação Nacional da Saúde) no Estado
do Piauí, executados no período compreendido entre
agosto de 2007 a novembro de 2012 foram objeto
de ressalva pela auditoria do Tribunal de Contas da
União......................................................................
Aparte ao senador João Vicente Claudino....
Registro de pronunciamento do Bispo Oeiras,
Dom Juarez Sousa a respeito da criação da Diocese de Oeiras, que foi criada em 1944.....................
Preocupação com os municípios do Estado do Piauí, que estão impedidos de estabelecer
convênios com a União, em razão de situação de
inadimplência decorrente de impedimentos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal................
Comentário a respeito da situação que o extremo sul do Estado do Piauí enfrenta, pois a cidade
de Avelino Lopes passa pela maior seca da história.
A cidade tem uma barragem, que tem menos de
12% de água e o maior problema enfrentado pelos moradores da cidade é com o abastecimento,
pois o problema não é abastecer a zona rural, que
é abastecida por carro-pipa, mas abastecer a sede
do Município...........................................................
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JOÃO COSTA
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Retomada de discussão sobre a reforma política tendo o objetivo de se atualizar a ordem jurídica
vigente e reflexão acerca de se ampliar a participação da população na democracia brasileira, pois
a democracia não é um caminho em que se deve
buscar as liberdades individuais e públicas, porque
a liberdade é requisito para que se possa praticar
a democracia..........................................................
Comentário acerca das normas constitucionais de eficácia limitada de princípio pragmático,
que também são conhecidas como normas principiológicas................................................................

306

535

JORGE VIANA
817
913

Registro da participação em seminário promovido pela Fundação Perseu Abramo, instituto dirigido pelo Presidente Lula, Instituto Cidadania e pelo
Partido dos Trabalhadores. Seminário para discutir,
debater, que vai se reproduzir em outros Estados,
os dez anos do governo democrático e popular do
Partido dos Trabalhadores (PT) e da base aliada...
Aparte ao senador Jorge Viana....................

270
279

XII
Pág.

Comentário e cumprimentos a respeito da
decisão da Mesa Diretora com relação à aprovação de sessões temáticas na Casa, pois é preciso
promover mudanças para que a sociedade possa
participar da vida parlamentar. Além disso, destaque para possíveis mudanças no Regimento do
Senado, porque é importante trazer o regimento
para os tempos atuais, para que a sociedade não
possa ficar as margens do que se debate nessa
Casa.......................................................................
Registro de participação em evento realizado
no Estado do Acre em comemoração aos 33 anos
do Partido dos Trabalhadores (PT). .......................
Comentário a respeito da retirada de dois
requerimentos, que tratavam da convocação do
Embaixador Patriota. Os requerimentos não serão
mais uma convocação, mas sim um convite, para
que o Embaixador compareça a Comissão de Relações Exteriores....................................................
Registro de participação no 14º encontro
Morhan, evento realizado no Rio de Janeiro. O
Mohan é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 6 de julho de 1981 e que teve um acriano, o
Bacurau, uma figura extraordinária, como fundador.
Atualmente tem como Coordenador Artur Custódio,
que é um grande brasileiro que trabalha para que o
Brasil possa deixar de ser uma referência negativa
do ponto de vista da hanseníase............................
Comentário acerca de medidas provisórias
apresentadas a respeito da hanseníase, uma dela
é a Lei nº 11.520, de 2007 que dispõe sobre a concessão e pensão especial às pessoas atingidas pela
hanseníase, que foram submetidas ao isolamento
e internação compulsória.......................................
Requerimento nº107 de 2013 que requer nos
termos do art.40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausência dos trabalhos
da Casa, no dia 27 de fevereiro de 2013, a fim
de desempenhar missão oficial de representação
do Senado Federal no 14º Encontro Nacional do
MORHAN - Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, na cidade do Rio
de Janeiro...............................................................

429

516

593

Pág.

Governo com a produtividade e com a competitividade de empresas..................................................
Comentário a respeito da sessão especial
que ocorrerá para homenagear o ex-senador e governador Ronaldo Cunha Lima...............................
Comentário a respeito de votação de Medida
Provisória nº 581, que trata do Fundo do Centro-Oeste e Medida Provisória nº 582, que trata da
desoneração da folha de pagamento de mais 40
segmentos da economia.........................................
Discussão a respeito de aprovação de Medida
Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
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JOSÉ PIMENTEL
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Discussão a respeito de aprovação de Medida
Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........

772

787

JOSÉ SARNEY

JOSÉ AGRIPINO
Votação da Medida Provisória nº585 de
2012........................................................................
Observações acerca as Medidas Provisórias
nº581 e 582, sendo que a primeira é sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO)
e a segunda trata especificamente da desoneração
da folha de pagamento, que é um compromisso do

59

Solicitação para que se vote a emenda dos
Precatórios, que está há mais de três meses na
pauta. Essa emenda é de extrema importância,
porque os Estados não estão podendo receber empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)................................
Projeto de Lei do Senado nº48 de 2013 que
Vincula a vigência dos incentivos fiscais relativos à
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Amazônia Ocidental e às Áreas de Livre Comércio
ao prazo de vigência da Zona Franca de Manaus..
Projeto de Lei do Senado nº49 de 2013 que
altera a Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, para ampliar o prazo de concessão
dos benefícios fiscais do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) relativamente a empreendimentos na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)...........................................................

494

505

LÍDICE DA MATA
Manifestação de pesar pela morte do ex-governador Almir Gabriel, o senador contribuiu muito
com a questão social, os direitos sociais na constituinte do nosso País e da importância que ele teve
para a política brasileira..........................................
Crítica ao adiamento do julgamento dos nove
integrantes da banda New Hit, que foram acusados
de estupro coletivo de duas fãs dentro do ônibus no
Município de Ruy Barbosa, que fica a 300 quilômetros de Salvador. O fato ocorreu no ano de 2012 e
o Movimento de Mulheres está acompanhando o
caso, pois o julgamento foi transferindo para o mês
de setembro fazendo assim com que a sentença
de possível condenação só aconteça daqui a sete
meses.....................................................................
Comentário e registro da decisão do Juiz
Luiz Roberto Cappio, que determinou a guarda
definitiva à mãe biológica, das cinco crianças que
foram arrancadas de sua casa, em Monte Santos,
no Estado da Bahia e adotadas irregularmente por
casais de São Paulo...............................................
Anuncio de participação em lançamento do
Segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no Ministério da Justiça, o qual foi
entregue relatório. O documento faz uma descrição
de acordo com a legislação brasileira o que é tráfico de pessoas, sendo que, portanto é considerado
como, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoas mediante ameaça..
Solicitação de prorrogação do Programa de
Vendas em Balcão de milho subsidiado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pois
o povo Nordestino sofre com a seca terrível que
se abateu sobre o Semiárido Brasileiro. Além disso, extensão do prazo durante o ano todo para a
formalização das renegociações e prorrogações
das parcelas de crédito rural vencidas daqueles
produtos rurais afetados pela seca.........................
Registro de artigo publicado no Jornal Folha
de São Paulo, pelo Vice- Presidente do Partido So-
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cialista Brasileiro (PSB), Dr. Roberto Amaral, tendo
como título “O PSB e a sucessão presidencial”. No
artigo o Vice-Presidente apresenta a sua visão a
respeito da posição do PSB...................................
Requerimento nº106 de 2013 que requer,
nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos
da Casa para participar, como representante do
Senado Federal, da feira “ITB BERLIM 2013”, a
realizar-se em Berlim, Alemanha, no período de 7
a 11 de março de 2013, e comunica, nos termos
do art. 39, inciso I, do referido Regimento, que se
ausentará do País nesse período...........................
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LINDBERGH FARIAS
Aparte ao senador Lindbergh Farias.............
179

179

50

LOBÃO FILHO
Projeto de Lei do Senado nº51 de 2013 que
altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física, para incluir os
automóveis utilitários no rol de veículos isentos...........................................................................

655

LÚCIA VÂNIA
179

523

597

Destaque para a fala do senador Aécio
Neves em pronunciamento, o qual comenta a
respeito do novo momento político e econômico
que o país vive no ano de 2013, já que é uma
situação diferente da que se instalou no ano de
2012.......................................................................
Atenção e preocupação para a questão da
educação, pois o índice do Programa Internacional
de Avaliação de Alunos (Pisa) coloca o Brasil na
53º posição no ranque das 65 nações em relação
à situação da educação básica..............................
Discussão a respeito de aprovação de Medida Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de
Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que
autoriza a União a conceder subvenção econômica
às instituições financeiras oficiais federais, sob a
forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito para investimentos no âmbito do
FDCO.....................................................................
Aparte a senadora Lúcia Vânia.....................
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LUIZ HENRIQUE

MÁRIO COUTO

Parecer nº82 de 2013 que se refere à mensagem nº 72, de 2012(nº370/2012, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
PAULO UCHÔA RIBEIRO FILHO, Conselheiro da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República Democrática do Congo....

Aparte ao senador Mário Couto....................
Comentário acerca da proposta feita a Comissão Externa do Senado Federal, para que fosse
até a cidade de Belém, no Estado do Pará, fazer
uma visita e inspeção à Federação Paraense de
Futebol....................................................................
Críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT),
pois o partido constitucionalizou a corrupção no
Brasil, para aqueles que defendem o Governo é
porque querem ementas parlamentares ou cargos
públicos...................................................................
Comentário a respeito da situação econômica do Brasil, que segundo as previsões do Ministro
Mantega, o crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), no ano de 2011 seria de mais de 5%, mas
o crescimento foi um pouco mais de 2% e no ano
de 2012, o PIB seria de 4%, mas houve um crescimento de 1%...........................................................
Comentário a respeito de envio de requerimento de voto de congratulações ao Exm° Sr. Ministro Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo
Tribunal Federal......................................................

826

MAGNO MALTA
Registro da presença nesta Casa do Vereador
Osvaldo Maturano, do Município de Vila Velha, no
Estado do Espírito Santo. Vila Velha é um município muito pujante, o maior Município do Estado do
Espírito Santo. Osvaldo Maturano é empresário e
elegeu-se Vereador no ano de 2013, é militante da
vida humana, um sujeito cristão, de família............
Debate acerca da redução da maioridade
penal, que é uma necessidade urgente deste País,
para que se possa contribuir com a redução da violência, principalmente no Estado do Espírito Santo, que infelizmente a violência cresce a cada dia
mais........................................................................
Aparte ao senador Magno Malta...................
Preocupação com as dificuldades que o Poder
Legislativo enfrenta para colocar em pauta e iniciar
as votações, pois se trata de vetos e da espera de
uma decisão do supremo.......................................
Comentário a respeito de pesquisa realizada
no Estado do Paraná, Espírito Santo e no Brasil a
respeito de se reduzir a maioridade penal neste País.
Pois vemos homens já formados que assaltam, estupram, sequestram e desmoralizam a sociedade
e são tratados como crianças.................................
Requerimento nº105, de 2013, que requer,
nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 145 e seguintes do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja
criada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
composta de 11 (onze) membros titulares e de 6
(seis) suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária, destinada a, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, com limite de despesa fixado
em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
apurar e analisar fatos e gravíssimas violações do
direito humano à saúde, causadas por erros dos
dirigentes, médicos e demais profissionais de hospitais públicos e privados - resultando em lesões
físicas e causando vítimas fatais............................
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PAULO BAUER
Considerações acerca das ações do Governo Federal que são anunciadas para a sociedade
como providências fundamentais para assegurar o
desenvolvimento, bem-estar social e, efetivamente,
a realização de um Governo promissor..................
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PAULO DAVIM

622
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Aparte ao senador Paulo Davim...................
Considerações acerca da importante função
social e transformadora que a CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil) vem realizando através das campanhas de fraternidade, ao longo de
50 anos de existência desse trabalho. A Campanha
da Fraternidade tem como princípio básico aliar a
evangelização a diversos temas sociais, como o
meio ambiente, saúde, alimentação.......................
Comentário a respeito da epidemia de crack
no Brasil, já que se trata de uma doença que está
comprometendo o futuro da Nação. E sobre discussão que proposta pelo senador Ricardo Ferraço
sobre a internação voluntária é necessário que se
possa debater atendendo a uma proposta do Senador ou da Senadora Ana Amélia, na Comissão
de Assuntos Sociais...............................................
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Comentário a respeito da decisão do Ministério da Saúde com relação à criação de rede de
atenção para os pacientes crônicos, pois de acordo
com a Organização Mundial de Saúde, as doenças
crônicas constituem um dos grandes desafios da
saúde pública..........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 50 de 2013 que
altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que
regulamenta a comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância e também
a de produtos de puericultura correlatos, para aumentar a segurança de produtos de puericultura e
para vedar a produção, a importação, a distribuição
e a doação de andador infantil...............................

526

646

PAULO PAIM
Aparte senador Paulo Paim..........................
Comentário a respeito da decisão do Plenário
do Supremo Tribunal Federal sobre a tese de possibilidade de o segurado do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) ter direito de eleger, como fundamento do direito adquirido, benefício mais vantajoso, desde que ele tenha preenchido todos os
requisitos mínimos para a chamada aposentação..
Considerações e elogios acerca do trabalho
dos consultores desta Casa, pois são profissionais
com muita capacidade técnica e intelectual. Os consultores participam de muitas ações dessa Casa,
sendo nas discussões de Projetos ou nos debates
dos temas discutidos aqui no Senado Federal, por
isso muito relevante o trabalho da pesquisa, de elaboração realizada pelos consultores do Senado....
Aparte ao senador Paulo Paim.....................
Requerimento nº80 de 2013 que requer nos
termos do artigo 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial do
Senado, no dia 22 de abril de 2013, destinada a
homenagear os 70 anos da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT...................................................
Aparte ao senador Paulo Paim.....................
Defesa da aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 17, que trata da situação dos
Procuradores municipais e tem o objetivo de que
cada Município tenha um Procurador concursado..
Aprovação do Projeto de Lei nº115, que regulamenta a profissão de comerciários. A proposta
determina a carga horária, não permite mais excessos, garante o turno de seis horas, quando for turno
interrupto garante piso salarial e destina o dia 30 de
outubro para ser o Dia Nacional dos Comerciários
em todo o país........................................................
Aparte ao senador Paulo Paim.....................
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Satisfação com a decisão do Supremo Tribunal Federal em realizar a revisão do benefício dos
aposentados, pois o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) não permitia esse tipo de recurso,
porque alegava que não havia uma norma legal,
mas agora já existe tal norma.................................
Comentário a respeito da nova redação do
Projeto de Lei da Câmara nº122 que tem o objetivo de combater a homofonia, combater o ódio e
a violência, pois tenho um enorme compromisso
com os direitos humanos e muito o respeito com
as diferenças..........................................................
Comentário acerca do Congresso Federativo Interestadual Sindical da Federação Sindical
dos Servidores do Departamento de Estradas e
Rodagens. Os sindicatos apresentaram propostas
a respeito de melhorias nas nossas rodovias, para
que se possa reduzir o número de acidentes no
trânsito....................................................................
Comentário a respeito da incorporação da Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos
de Estradas e Rodagem do Brasil (Fasderbra) na
Campanha de Ativismo Mundial pelo Fim da Violência Contra a Mulher, tendo em vista as estatísticas de violência contra a mulher. É uma frente de
parlamentar dos homens em defesa das mulheres,
ou seja, contra a violência em relação às mulheres,
que foi implementado aqui no Rio Grande do Sul e
teve apoio de toda a Assembleia Legislativa..........
Reflexão a cerca da relevância da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para as classes
trabalhadoras, pois antes de se programar esse
recurso, o sistema industrial brasileiro praticamente não havia legislação que amparasse os trabalhadores, franqueando o campo a uma exploração
selvagem. Senador Paulo Paim..............................
Comentário a respeito de recebimento de
carta da Juventude do Rio Grande do Sul, os jovens relatam nesse documento todos os pontos
que gostariam que acontecessem se tratando de
políticas públicas para a juventude.........................
Aparte ao senador Paulo Paim.....................
Aparte ao senador Paulo Paim.....................
Encaminhamento de requerimento interno
de voto de aplauso à revista Proteção, do Grupo
Sinos, pelos 25 anos de serviços prestados de informação e valorização da saúde a segurança do
trabalhador..............................................................
Requerimento nº88 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Aplauso
à revista Proteção, do Grupo Sinos, pelos seus 25
anos de fundação...................................................
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Comentário a respeito da divulgação de dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que apresentou informações
acerca do censo populacional e pode-se concluir
que o estudo aponta melhorias generalizadas nos
padrões de vida da população brasileiras nos últimos dez anos, mas ainda existem desigualdades
de gênero e raça.....................................................
Votos de aplauso a Revista Proteção pelos
25 anos de serviços prestados de bem informar a
valorização da saúde e a segurança do trabalhador...........................................................................
Homenagem aos 30 anos da Central única
dos Trabalhadores (CUT). A CUT surgiu exigindo,
primeiramente, o fim da Lei de Segurança Nacional,
o fim do regime militar, contra o desemprego, pela
reforma agrária sob o controle dos trabalhadores
e trabalhadoras, liberdade e autonomia sindical,
redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial.................................

volvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....
RANDOLFE RODRIGUES
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PEDRO TAQUES
Aparte ao senador Pedro Taques..................
Comentário a respeito da presença do Deputado Estadual Ezequiel, do Estado de Mato Grosso:
do Prefeito Eli, do Município de Curvelândia; e dos
Vereadores Roni, Geraldo, Waltenison e Claudecir,
de Curvelândia, importante Município do oeste de
Mato Grosso...........................................................
Projeto de Resolução do Senado nº8 de 2013
que altera o art. 291 do Regimento Interno do Senado para determinar que as votações secretas no
Senado Federal só ocorrerão nos casos previstos
na Constituição.......................................................
Críticas ao ex-presidente Lula pelas constantes intromissões no Governo da presidente Dilma
Roussef. O ideal no Brasil seria que um ex-presidente montasse uma instituição e fosse discutir os
problemas do mundo..............................................
Comentário a acerca da necessidade se promover políticas públicas de segurança consistente,
que envolva um projeto sofisticado e profundo de
integração institucional e intersetorial e gestão de
informação..............................................................
Discussão a respeito de aprovação de Medida Provisória que trata sobre o Fundo de Desen-

777
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PEDRO SIMON
Comentário a respeito da sucessão do Papa
Bento XVI sendo um momento propício para mudanças profundas na política e na religião.............
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Requerimento nº 72 de 2013 que requer nos
termos do inciso IIdo art.312 do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para a votação em
separado do art7º do Projeto de Lei de Conversão
nº28, de 2012 proveniente da Medida Provisória
nº585, de 23 de outubro de 2012...........................
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues........
Saudação e cumprimentos a Casa pela decisão de se votar as medidas por Sessões Temáticas,
pois dessa maneira se debater os temas de maneira mais democrática, mais adequada. Além disso,
cumprimento a sugestão do senador Wellington
Dias de definir a data de 19 de março de 2013 para
a votação da nova fórmula de partilha do Fundo de
Participação dos Estados.......................................
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues........
Destaque para as conquistas sociais e políticas alcançadas por Cuba durante a Revolução. A
Revolução em Cuba foi muito importante, porque
10 anos depois desse acontecido, o país conseguiu
reduzir os níveis a mortalidade infantil e o se livrar
do analfabetismo.....................................................
Requerimento nº87 de 2013 que requer nos
termos do que dispõe o art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial do Senado Federal, no dia 13 de setembro de 2013, destinada a celebrar os 70 anos de
criação do Território Federal do Amapá..................
Comentário pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário....................
Parecer nº80 de 2013 que se refere à mensagem nº 67, de 2012 pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. GUSTAVO MARTINS
NOGUEIRA, Conselheiro da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Maláui................................................................
ROBERTO REQUIÃO

740

Requerimento nº79 de 2013 que requer, nos
termos dos artigos 13 e 40 do Regimento Interno
do Senado Federal c/c art.14, § 2° da Resolução
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n° 1, de 2011-CN, licença dos trabalhos da Casa,
de 5 a 7 de março de 2013, com o fim de participar, na qualidade de Presidente da Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Seminário
no Parlamento Sueco, em comemoração ao Dia da
América Latina, a realizar-se em 6 de março, em
Estocolmo, na Suécia. Comunica, ainda, a ausência
do País entre os dias 3 e 10 de março de 2013.....

RUBEN FIGUEIRÓ
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RICARDO FERRAÇO
Comentário sobre a megaoperação realizada na cidade do Rio de Janeiro, para a retirada de
usuários de crack com a intenção de que eles se
internem voluntariamente.......................................
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ROMERO JUCÁ
Aparte ao senador Romero Jucá..................
Congratulações pela aprovação do projeto que
regulamenta o exercício do exercício do comerciário,
definindo jornada de trabalho, de 8 horas diárias,
que o piso salarial será definido em convenção coletiva.......................................................................
Comentário sobre projeto de lei que reforça
as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e possui outros condicionantes
para que as casas de espetáculo funcionem como, a
necessidade de haver sistema de proteção de descarga atmosférica, ou seja, para-raios, dispositivo de
alarme sonoro para incêndios. E aos recintos que
descumprirem essas e outras normas estabelecidas
haverá cassação do alvará imediatamente............
Comentário acerca da necessidade de se
discutir a Medida Provisória dos Portos com relação aos custos de funcionamento dos portos no
Brasil.......................................................................
Aparte ao senador João Capiberibe.............
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
Considerações acerca de um dos principais
problemas ambientais do Brasil, que são os resíduos sólidos, pois o volume deles que é gerado no
atual estágio de nosso desenvolvimento econômico e social é imenso e continua a crescer e uma
parcela muito expressiva de resíduos gerados são
descartados de maneira inadequada.....................
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Homenagem ao ex-deputado federal Wildy
Viana, figura ilustre que durante algumas legislaturas pode estar na Câmara dos Deputados representando o Estado do Acre....................................
Aflição acerca da situação da política econômica do País, pois apesar da popularidade da nossa Presidente Dilma Rousseff no comando da área
econômica tem se mostrado fragilidade, principalmente no que se trata do problema do crescimento
inflacionário. O quadro é preocupante, porque não
se trata de um episódio circunstancial, já que em
janeiro o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou inflação superior à de 2003...
Projeto de Lei do Senado nº47 de 2013 que
acrescenta § 4º ao art. 457 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1° de maio de 1943, para tornar obrigatório o pagamento de comissão de pelo menos
4% (quatro por cento) sobre o valor das vendas efetivadas pelo empregado de empresa comercial.....
Aparte ao senador Ruben Figueiró...............
Homenagem ao senador João Faustino Ferreira Neto, o Senador tem tradição no Congresso
Nacional, pois foi Deputado Federal em muitas Legislaturas, exerceu funções importantes no Governo do Ex- Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Foi membro do Conselho Federal de Educação,
secretário de Estado da Educação e ocupou várias
funções em seu Estado..........................................
Comentário a respeito da defesa da viabilização da implantação de gasoduto com sangramento
para a região de Campo Grande, estendendo para
Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, pela Petrobrás,
pois todo o gás de cozinha que é utilizado é proveniente da Argentina.................................................
Proposta de Emenda à Constituição nº4 de
2013 que altera o art. 66 da Constituição para determinar o sobrestamento do exame de proposições
pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal e
pela Câmara dos Deputados, no caso de mora legislativa no exame de vetos presidenciais..............
Aparte ao senador Ruben Figueiró...............
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Considerações a respeito da importância do
Biocombustível no Brasil, sendo uma das principais
fontes de substituição aos fosseis, cuja capacidade
de produção e uso no Brasil é destaque no mundo,
afinal, desde a década de 70, o Brasil vem traba-
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lhando através do extinto Pró-Álcool, substituindo
o uso de gasolina pelo álcool etílico.......................
Comentário acerca dos últimos ajustes, para
que se possa votar a PEC 42, que interessa muito
ao Estado do Paraná e que cria o Tribunal Regional
Federal....................................................................
Comentário a respeito da situação da produção do agronegócio brasileiro, pois a economia
nacional foi salva através em grande parte pela
agricultura e pela agropecuária, que somente no
ano de 2012 teve o crescimento de 18,2%.............
Comentário pela posição da Câmara dos
Deputados em extinguir o recebimento do décimo
quarto salário e décimo quinto salário....................
Parecer nº 83 de 2013 que se refere à mensagem nº108, de 2012 (nº530/2012), pela qual a
Senhora da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação da Srª MARCELA MARIA NICODEMOS, Ministra de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora
do Brasil junto à República do Quênia e, cumulativamente, junto à República de Ruanda, à República
de Uganda e à República do Burundi.....................
Parecer nº85 de 2013 que se refere a mensagem nº113, de 2012(536/2012, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado a indicação do Sr. Antonio
Luiz Espinola Salgado, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Turquia........................
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Considerações acerca das obras que são importantes para a economia do Estado de Rondônia
tendo o apoio do Governo Federal, como a ponte
de integração ligando Porto Velho a Manaus, pela
BR-319; a ponte do Abuña, que liga Rondônia ao
Acre; a ponte binacional, que une as cidades de
Guajará-Mirim, em Rondônia e Guayaramerín, na
Bolívia; construção das usinas de Santo Antonio e
Jirau e expansão da hidrovia do Madeira, que atualmente liga o Porto Velho à cidade de Itacoatiara...
Comemoração pelos 34 anos de existência
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT). A ANPT extrapolou a função de mera
entidade classista a ser uma instância corporativa,
plenamente inserida na vida política e social da Nação brasileira. Suas iniciativas tem promovido um
amplo debate contra as desigualdades sociais, a
discriminação e a exploração do trabalhador.........
Registro de presença em solenidade no estado de Porto Velho para a inauguração da nova
sede do Ministério Público do Trabalho, que está
instalada há 26 anos na 14ª Região.......................
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832

SODRÉ SANTORO
Considerações acerca dos resultados do
Mapa da Violência no ano de 2012 sobre Crianças
e Adolescentes no Brasil. O estudo do especialista
Julio Jacobo Waiselfisz demonstra que no ano de
1980, as mortes dos jovens representavam 11%
do total de homicídios, mas no ano de 2010 esse
número passou para 43%. O Mapa da Violência
oferece um oportuno diagnóstico da delinquência
e da criminalidade em nosso País..........................
Comentário a respeito dos preços dos combustíveis no Estado de Roraima, pois tem gerado
vários problemas para a população, como, por exemplo, o contrabando de gasolina e óleo diesel pela
fronteira com a Venezuela. Por isso, é necessário
que se faça um apelo ao Governo Federal, para que
se legalize a importação do petróleo venezuelano
para Roraima..........................................................
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Requerimento nº68 de 2013 que requer nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata do Voto de Congratulações e Aplausos, a GRES Unidos de Vila
Isabel, que venceu o carnaval do Rio de Janeiro,
na Apoteose da capital bem como seja encaminhado o referido voto ao Presidente da Vila Isabel,
senhor Wilson Alves e ao compositor Martinho da
Vila, no seguinte endereço: Quadra: Boulevard 28
de Setembro n.382 CEP: 20551-031 Vila Isabel Rio
de Janeiro/RJ..........................................................
Requerimento nº69 de 2013 que requer nos
termos do artigo 22 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata do Voto de Congratulações e Aplausos, ao arquiteto Severiano
Mario Porto, criador da arquitetura da Amazônia,
que completa 85 anos, no dia 19 de Fevereiro bem
como seja encaminhado o referido voto no seguinte
endereço: Rua General Pereira da Silva, 47, Apto.
1101 Bairro Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, CEP
24220.030...............................................................
Requerimento nº70 de 2013 que requer nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Congratulações e Aplausos, a Mocidade Independente
de Aparecida, que venceu o Carnaval de Manaus
de 2013 bem como seja encaminhado o referido
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voto ao Presidente da Agremiação, Senhor Luiz Pacheco, no seguinte endereço: Rua Ramos Ferreira,
102-Aparecida CEP: 69010-120 Manaus / AM.......
Requerimento nº71 de 2013 que requer nos
termos do artigo 218 e 221 do Regimento Interno do
Senado Federal, a inserção de Voto de Pesar pelo
falecimento da criança, Eduarda Beatriz Fartolino e
Lima bem como seja encaminhada o referido Voto
aos seus pais: Willian de Lima e Elizabeth Serra
Fartolino de Lima, familiares e amigos no endereço: CESC- Centro Educacional Sandra Cavalcante
Rua: U Quadra 15 N Conjunto Renato Souza Pinto
II- Cidade Nova.......................................................
Cumprimentos ao Partido dos Trabalhadores
(PT) pela passagem dos 33 anos de fundação do
Partido e pelos dez anos que o Partido está à frente
de um dos principais cargos do Governo Federal, a
Presidência da República, primeiramente com o ex
Presidente Lula e no momento com a Presidente
Dilma.......................................................................
Cumprimentos ao Governo do Distrito Federal
pelo pioneirismo e pela iniciativa preventiva sobre a
campanha de vacinação de aproximadamente 64 mil
adolescentes, que tem entre 11 e 13 anos de idade
e que estão na rede pública e privada de ensino
do Distrito Federal. A vacinação é para combater
o vírus Papiloma Vírus Humano (HPV), principal
agente causador do câncer de colo de útero.........
Projeto de Lei do Senado nº46 de 2013 que
altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para determinar a instalação nos aeroportos
públicos de sistema de vídeo destinado ao monitoramento da colocação de bagagens dos passageiros
nas esteiras de restituição......................................
Requerimento nº 73 de 2013 que nos termos
do art.50, § 2º da Constituição Federal combina com
o art.215, I, “a” e com art.216 do Regimento Interno
do Senado Federal requer que seja solicitado ao
Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da
Presidente da República - SAC/PR as seguintes
informações sobre a administração, fiscalização e
controle de tráfego aéreo no Aeroclube de Flores
– SWFN em Manaus/AM........................................
Requerimento nº 74 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado de
Minas e Energia, no âmbito da Agência Nacional
do Petróleo e da empresa pública Petrobrás, informações acerca da oferta pública de poços de petróleo e gás natural, em terra firme, no Estado do
Amazonas...............................................................
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Requerimento nº 75 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado da
Fazenda informações sobre a situação de municípios do Estado do Amazonas que têm suas contas
julgadas irregulares junto ao Cadastro Único de
Convênios da Secretaria do Tesouro Nacional.......
Requerimento nº76, de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado de Minas e Energia informações acerca da implementação de pequenas usinas elétricas alimentadas por
energia solar destinadas às regiões menores e de
difícil acesso do Estado do Amazonas...................
Requerimento nº77 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas ao Ministro de Estado dos
Transportes, no âmbito do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT, informações
acerca da possível construção de uma rodovia federal - a BR-080.....................................................
Requerimento nº78 de 2013 que requer, nos
termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal,
combinado com o art. 215, I, “a” e com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam
solicitadas ao Ministro de Estado dos Transportes
informações acerca da fiscalização de embarcações
irregulares que trafegam nos rios da Amazônia.....
Requerimento nº82 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja encaminhado VOTO DE SOLIDARIEDADE ao povo venezuelano, pelo pronto
restabelecimento do Presidente Hugo Chávez, bem
com seja encaminhado o referido Voto ao Senhor
embaixador Maximien Arvelaiz...............................
Requerimento nº83 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovação de Voto de Aplauso ao
povo cubano pelo transcurso, no dia 28 de janeiro
de 2013, dos 160 anos de nascimento do herói nacional José Martí....................................................
Aparte a senadora Vanessa Grazziotin........
Aparte a senadora Vanessa Grazziotin.........
Destaque para a instalação da 8ª legislatura pela Assembleia Nacional do Poder Popular de
Cuba. A principal tarefa da Assembleia Nacional
é de impulsionar as mudanças políticas, sociais e
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econômicas daquele País. A nova Assembleia é a
demonstração clara de uma nova geração política
que vem surgindo na ilha, para fortalecer e avançar nas mudanças operadas atualmente naquele
país.........................................................................
Comentário a respeito da participação da
reunião da Comissão Política Nacional do Partido
Comunista do Brasil (PCdo B) no Estado de São
Paulo, que teve como objetivo discutir a organização
do 13º congresso que deve ser realizado no mês
de novembro de 2013.............................................
Cumprimentos e congratulações ao Estado do
Amazonas pelo lançamento do programa estratégico
para a transferência de tecnologia para o setor primário, que é o Pró-Rural, que também é chamado
de Residência Agrária. A iniciativa tem como principal objetivo a transferência de tecnologia para o
interior do Estado em dez áreas de abrangência,
com foco principalmente na juta e na malva..........
Elogios acerca da dedicação e do trabalho
da senadora Lídice da Mata, que apresentou considerações acerca do anuncio do Plano Nacional
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas...............
Requerimento nº97 de 2013 que requer, nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso ao novo arcebispo da arquidiocese
de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani...........
Requerimento nº98 de 2013 que requer, nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso à diarista Fernanda da Silva
Piro, uma das campeãs do 6º Open Compensa de
Jiu-Jitsu...................................................................
Requerimento nº99 de 2013 que requer, nos
termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso ao Programa Ronda nos Bairros,
que está completando 1 ano..................................
Requerimento nº100 de 2013 que requer nos
termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado
Federal, a inserção em ata de voto de congratulações e aplauso ao município de Ipixuna (AM) pelo
seu aniversário........................................................
Requerimento nº101 de 2013 que requer,
nos termos do artigo 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, a inserção em ata de voto de
congratulações e aplauso ao lançamento do projeto
“Residência Agrária” (PRO-RURAL), no dia 26 de
fevereiro de 2013, no Estado do Amazonas...........
Projeto de Lei do Senado nº53 de 2013 que
dispõe sobre normas de segurança essenciais ao
funcionamento de boates, casas de show e simila-
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res, e define requisitos a serem observados para
concessão de alvará a esses estabelecimentos....
Discussão a respeito da aprovação da Medida
Provisória nº582 que estabelece principalmente a
desoneração da folha de pagamento, substituindo
a contribuição social sobre a folha por outro faturamento, pois a desoneração da folha tem as seguintes vantagens sobre a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e da Confins..........
Projeto de Lei do Senado nº55 de 2013 que
Acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Lei nº 1.521,
de 26 de dezembro de 1951, para tipificar como crime contra a economia popular a venda casada de
produtos e/ou serviços, e dá outras providências..
Comemoração pelos 46 anos da Zona Franca
de Manaus, que ao longo desses anos tem estimulado o desenvolvimento da região com viabilidade
econômica e melhoria da qualidade de vida da população local...........................................................
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Projeto de Resolução do Senado nº7 de 2013
que institui a Medalha Ulysses Guimarães a ser
conferido pelo Senado Federal na ocasião do transcurso dos 25 anos da promulgação da Constituição
Federal de 1988......................................................
Aparte ao senador Vital do Rêgo..................
Preocupação com a situação política econômica do País, pois de acordo com as estimativas
apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e pelo Banco Central, o País
teve um crescimento entre 1% e 1,64% do Produto
Interno Bruto (PIB)..................................................

79
480

484

WALDEMIR MOKA
643

644

644

Considerações a respeito da suspensão de
quatro voos, com destino para Campo Grande-Brasília e Brasília-Campo Grande pelas empresas
TAM (Linhas Aéreas) e a GOL (Linhas Aéreas Inteligentes). Ofícios encaminhados à TAM e à GOL,
com cópia para a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), pedindo explicações sobre a suspensão...
Convite aos membros da Casa para lançamento da Agenda Legislativa do Cooperativismo,
edição 2013, que será realizado no dia 26 de fevereiro de 2013, a partir das 20 h e contará com a
presença de ilustres autoridades do Poder Executivo
e lideranças do setor de todos os Estados.............
Discussão a respeito de aprovação de Medida
Provisória nº581 que trata sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), que autoriza
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a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, sob a forma
de equalização de taxa de juros nas operações de
crédito para investimentos no âmbito do FDCO.....

Aparte ao senador Wellington Dias...............
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Bancada do Partido dos Trabalhadores do Senado
Federal no Seminário de comemoração pelos 33
anos do Partido dos Trabalhadores como também
pelos dez anos à frente do Governo Federal..........
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Considerações acerca de esclarecimentos a
respeito de informação de que o Presidente do Par14

tido dos Trabalhadores, Rui Falcão tenha defendido
o processo de censura...........................................
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Comentário acerca do balanço financeiro e
social da Caixa Econômica Federal, pois diante
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da situação econômica muito complicada em que
se encontra a economia mundial, a Caixa obteve
recorde de lucro no ano de 2012. Além dessa vantagem, a Caixa também investe na contratação de
crédito, que é um investimento que muda a vida das
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pessoas..................................................................
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Manifesto de apoio a Casa pelas medidas

WELLINGTON DIAS
Comentário acerca do crescimento e do índice
de aprovação tanto do governo do Presidente Lula,
quanto do governo da Presidente Dilma Rousseff,
pois com o governo do Partido dos Trabalhadores
vemos um Brasil que é credor internacional, ao
invés de ser devedor, um país com classe média
em vez daquele país de miseráveis, um país com
universidades aberta aos pobres, aos negros e aos
índios......................................................................
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Projeto de Lei do Senado nº44 de 2013 que
altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, para modificar a vedação prevista no art.42 na execução
do orçamento do último exercício do mandato de
prefeito municipal....................................................
Projeto de Lei do Senado nº45 de 2013 que
altera o art. 268 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para incluir a realização de visita a hospital público no conteúdo programático do curso de reciclagem.........................................................................
Requerimento nº81 de 2013 que requer nos
termos do disposto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, informações sobre o pedido de registro sindical objeto
do processo nº 46206.002980/2009-16..................
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decididas de se adotar as Sessões Temáticas para
se dinamizar mais os debates que ocorrem no Senado. É muito relevante o uso desse mecanismo no
debate, pois é próprio do Parlamento utilizar desse
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