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não apenas as questões de legislação em relação
à maioridade penal, mas sim de tratar da efetiva�
ção de políticas públicas para a juventude que efe�
tivamente transforme este País. Senador Rodrigo
Rollemberg.............................................................
Apresentação do relatório preliminar do
Código Penal, ������������������������������
esclarecendo que não houve mu�
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danças no que diz respeito aos crimes praticados
contra animais. Senador Pedro Taques..................
Questionamento sobre o uso da expressão
“imprescritibilidade”, inserida no §8º do art. 149-A
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 245
de 2011. Senador Wellington Dias..........................
Esclarecimentos sobre o uso da expressão
“imprescritibilidade”, inserida no §8º do art. 149-A
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 245
de 2011, de autoria de Sua Excelência. Senador
Vital do Rêgo..........................................................
Esclarecimentos acerca do uso da expres�
são “imprescritibilidade”, para tratar dos crimes de
desaparecimento forçado. Senador Pedro Taques..
Congratulações ao senador Vital do Rêgo pela
autoria do Projeto de Lei do Senado nº 245 de 2011,
que tem o objetivo de tipificar a pena para o crime de
desaparecimento forçado. Senador Lindbergh Farias..
Reflexão sobre a Lei Maria da Penha que
completou o sétimo ano de vigência, alterou o Có�
digo Penal brasileiro e possibilitou que os agresso�
res de mulheres, no âmbito doméstico ou familiar,
sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão
decretada. Senador Sérgio Souza..........................
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LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
Importância da aprovação do projeto de lei,
de autoria de Sua Excelência, que muda a Conso�
lidação das Leis do Trabalho (CLT) no que diz res�
peito à obrigatoriedade das empresas em garantir
creches para filhos de trabalhadores, pois beneficia
uma camada muito importante da nossa população
- homens, mulheres e crianças, principalmente. Se�
nadora Vanessa Grazziotin.....................................
Aparte a senadora Vanessa Grazziotin. Se�
nador Paulo Paim...................................................
Defesa da necessidade de se flexibilizar as
relações de trabalho, para garantir um núcleo de
proteção aos trabalhadores e para que a economia
brasileira possa se tornar mais competitiva interna�
cionalmente. Senador Armando Monteiro..............
Comentários ao Projeto de Lei nº 57, de 2010,
tramitando na Comissão de Constituição e Justiça,
que estabelece que os 10% de gorjetas dos traba�
lhadores de serviços gerais faça parte da contribui�
ção previdenciária e do cálculo da aposentadoria.
Senadora Ana Amélia.............................................
MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Mensagem nº 82, de 2013, que submete à
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor
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Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para exercer o
cargo de procurador-geral da República, na vaga
decorrente do término do segundo mandato do Se�
nhor Roberto Monteiro Gurgel Santos. ..................
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MULHER
Importância da apreciação e aprovação de
projetos de lei apresentados pela Comissão Par�
lamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga
a violência contra as mulheres, para melhorar a
legislação existente, como a Lei Maria da Penha,
a Lei da Tortura, o Código Penal e contribuir para
o enfrentamento da violência contra as mulheres.
Senadora Ana Rita.................................................
Destaque para a presença da presidenta
Dilma Rousseff na comemoração do sétimo ano
da Lei Maria da Penha, que trouxe muitos avanços
para garantir a proteção das mulheres, mas que
necessita da criação de outros mecanismos para
a complementação da referida lei. Senador Acir
Gurgacz..................................................................
Importância da presença da presidenta Dil�
ma Rousseff no Congresso Nacional para receber
o relatório sobre os trabalhos da Comissão Parla�
mentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura a vio�
lência contra a mulher. Senador Jorge Viana.........
Registro da presença da presidenta da Re�
pública em sessão solene, no Congresso Nacional,
de comemoração aos 7 anos de vigência da Lei
Maria da Penha, na qual foi entregue a senadores
e deputados, o relatório da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que tratou da violência contra as
mulheres. Senadora Vanessa Grazziotin................
Comentários sobre o convênio realizado pelo
Governo Federal com os estados brasileiros e o
Distrito Federal, para que sejam construídas, com
recursos do governo, pelo menos uma Casa da
Mulher em cada uma das unidades da Federação.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Cumprimentos a todas as mulheres, na figura
da presidenta Dilma Rousseff, presente na sessão
de entrega do relatório da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI), que investiga a violência
contra a mulher. Senador Paulo Paim....................
Considerações sobre o relatório final da Co�
missão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que
investigou a violência contra a mulher no Brasil e
apurou denúncias de omissão por parte do poder
público com relação à aplicação da lei, que foi cria�
da para proteger as vítimas da violência de gênero.
Senadora Ângela Portela........................................

538

759

771

782

782

874

951

VII
Pág.

PARECER
Parecer nº 921, de 2013 (da Comissão de
Serviços de Infraestrutura), sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 46, de 2013, que dispõe sobre a re�
dução a 0% (zero por cento) das alíquotas das con�
tribuições sociais para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Fi�
nanciamento da Seguridade Social (Cofins) inci�
dentes sobre as receitas decorrentes da atividade
de transporte municipal. Senador Jorge Viana.......
Parecer nº 922, de 2013 (de Plenário), que
substitui à Comissão de Assuntos Econômicos so�
bre o Projeto da Câmara nº 46, de 2013. Senador
Jorge Viana.............................................................
Parecer nº 923, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), referente
a mensagem nº 63 de 2013 (nº 304, de 2013, na
Casa de origem), pela qual a presidente da Repú�
blica submete à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor André Aranha Corrêa do Lago,
ministro de primeira classe da carreira de diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de embaixador do Brasil junto ao Japão.
Senador Jorge Viana..............................................
Parecer nº 924, de 2013 (da Comissão de
Relações Exteriores), referente a mensagem nº 31,
de 2013 (nº 179 de 2013, na origem), pela qual a
presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Piragibe
dos Santos Tarragô, ministro de primeira classe
da carreira de diplomata, para exercer o cargo de
embaixador do Brasil junto ao Reino dos Países
Baixos. Senador Waldemir Moka............................
Parecer nº 925, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In�
formática), sobre o Projeto de Lei do Senado nº
461, de 2012, do senador Valdir Raupp, que altera
o § 1º do art. 106 da Lei nº 9.279 ,de 1996, a fim
de ampliar para até um ano o prazo de sigilo do
pedido de registro de desenho industrial. Senador
José Agripino..........................................................
Parecer nº 926, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Se�
nado nº 61, de 2013, do senador Gim Argello, que
dispõe sobre a estabilidade da empregada gestante
durante o aviso prévio. Senadora Lídice da Mata...
Parecer nº 927, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 240, de 2010, da senadora Sel�
ma Elias, que altera a Lei nº 7.998, de 1990, para
determinar que o programa do Seguro Desemprego
conceda bolsa de estudos provisória ao trabalhador
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desempregado e a seus dependentes, desde que
comprovada a matrícula em instituições particulares
de ensino superior. Senadora Lídice da Mata........
Parecer nº 928, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Sena�
do nº 240, de 2010, da senadora Selma Elias, que
altera a Lei nº 7.998, de 1990, para determinar que
o programa do Seguro Desemprego conceda bolsa
de estudos provisória ao trabalhador desemprega�
do e a seus dependentes, desde que comprovada
a matrícula em instituições particulares de ensino
superior. Senador João Vicente Claudino...............
Parecer nº 929, de 2013 (da Comissão de
Assunto Econômicos), sobre o Projeto de Lei do Se�
nado nº 244, de 2012, do senador Eduardo Amorim,
que altera a Lei
nº 6.496, de 1977, para permitir
que a Mútua destine parte de sua arrecadação para
medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e
cultural do engenheiro e do engenheiro-agrônomo e
para desenvolvimento de ações fiscalizadoras pro�
movidas pelos Conselhos Regionais de Engenharia
e Agronomia. Senador Armando Monteiro.............
Parecer nº 930, de 2013 (da Comissão de As�
suntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 244, de 2012, do senador Eduardo Amorim, que
altera a Lei nº 6.496, de 1977, para permitir que a
Mútua destine parte de sua arrecadação para me�
didas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e
cultural do engenheiro e do engenheiro-agrônomo e
para desenvolvimento de ações fiscalizadoras pro�
movidas pelos Conselhos Regionais de Engenharia
e Agronomia. Senador Rodrigo Rollemberg...........
Parecer nº 931, de 2013 (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza�
ção e Controle), sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 70, de 2012 (nº 7.260/2002, na Casa de origem),
que dispõe sobre a manutenção de instalações e
equipamentos de sistemas de climatização de am�
bientes. Senador Jorge Viana.................................
Parecer nº 932, de 2013 (da Comissão de As�
suntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 70 de 2012 (nº 7.260/2002, na Casa de origem),
que dispõe sobre a manutenção de instalações e
equipamentos de sistemas de climatização de am�
bientes. Senador Cícero Lucena............................
Parecer nº 933, de 2013 (da Comissão de As�
suntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº
145, de 2008, do senador Neuto de Conto, que altera
o art.35 da Lei nº 9.250, de 1995, para elevar a idade
dos dependentes para fins de Imposto de Renda da
Pessoa Física. Senadora Marisa Serrano................
Parecer nº 934, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 145, de 2008, do senador Neuto de
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Conto, que altera o art.35 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para elevar a idade dos depen�
dentes para fins de Imposto de Renda da Pessoa
Física. Senador Francisco Dornelles......................
Parecer nº 935, de 2013 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In�
formática), sobre o Projeto de Lei do Senado nº
212, de 2009, do senador Valdir Raupp, que altera
o art.57 da Lei nº 9.504, de 1997 (Lei das Eleições),
para explicitar a aplicação das normas de propagan�
da eleitoral às rádios comunitárias. Senador Marco
Maciel.....................................................................
Parecer nº 936, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Proje�
to de Lei do Senado nº 212, de 2009, do senador
Valdir Raupp, que altera o art.57 da Lei nº 9.504,
de 1997 (Lei das Eleições), para explicitar a aplica�
ção das normas de propaganda eleitoral às rádios
comunitárias. Senador José Agripino.....................
Parecer nº 937, de 2013 (da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa), so�
bre o Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2013, do
senador Lobão Filho, que altera a Lei nº 8.989, de
1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados( IPI), na aquisição de au�
tomóveis para a utilização no transporte autônomo
de passageiros, bem como por pessoas portadoras
de deficiência física, para incluir os automóveis uti�
litários no rol de veículos isentos. Senador Ataídes
Oliveira....................................................................
Parecer nº 938, de 2013 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 51 de 2013, do senador Lobão Filho, que
altera a Lei nº 8.989, de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), na aquisição de automóveis para a utilização
no transporte autônomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência física, para
incluir os automóveis utilitários no rol de veículos
isentos. Senador Francisco Dornelles....................
Parecer nº 939, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Emenda à Constituição nº 33, de 2011, tendo
como primeiro signatário o senador Clésio Andra�
de, que altera o art.159 da Constituição Federal,
para aumentar a entrega de recursos pela União
ao Fundo de Participação dos Municípios. Senador
Gim Argello.............................................................
Parecer nº 940, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Pro�
posta de Emenda à Constituição nº 31, de 2011,
tendo como primeiro signatário o senador Aécio
Neves, que acrescenta o art.159-A à Constituição
Federal, para determinar a compensação financeira
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pela União Federal aos demais entes federados, e
pelos Estados aos demais minicípios, nas hípote�
ses que especifica( tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda 5/2005, 17/2007, 9, 12, 20,
23 e 35/2009, 125/2011 e 2/2012). Senador Aloysio
Nunes Ferreira........................................................
Parecer nº 941, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 43, de 2009, do senador Mar�
celo Crivella, que altera a Lei nº 9.394, de 1996,
que fixa as diretrizes e bases da educação, me�
diante a inclusão de novo parágrafo em seu art.9º
e do art.46-A, para criar critério de avaliação de
cursos e instituições de ensino superior relacionado
ao desempenho de seus egressos em provas de
proficiência profissional. Senador Paulo Bauer......
Parecer nº 942, de 2013 (da Comissão de
Diretos Humanos e Legislação Participativa), so�
bre o Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2010, do
senador Flávio Arns, que altera a Lei nº 11.947, de
2099, que dispõe sobre a alimentação escolar e o
Programa Dinheiro Direto na Escola( PDDE), para
alunos da educação básica, de maneira a incluir os
alunos com problemas visuais ou auditivos, nos cri�
térios de repasse dos recursos do PDDE. Senador
Sérgio Petecão.......................................................
Parece nº 943, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 271, de 2010, do senador Flá�
vio Arns, que altera a Lei nº 11.947, de 2099, que
dispõe sobre a alimentação escolar e o Programa
Dinheiro Direto na Escola( PDDE), para alunos da
educação básica, de maneira a incluir os alunos
com problemas visuais ou auditivos, nos critérios
de repasse dos recursos do PDDE. Senador Cícero
Lucena....................................................................
Parecer nº 944, de 2013 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 29, de 2013(nº 4.158/2012, na
origem), que declara a raça de cavalos Manga-Larga
Machador raça nacional. Senador Valdir Raupp.....
Parecer nº 945, de 2013 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), em caráter ter�
minativo, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 245,
de 2011, do senador Vital do Rêgo, que acrescenta
o art.149-A ao Código Penal, para tipificar o crime
de desaparecimento forçado de pessoa. Senador
Pedro Taques..........................................................
Parecer nº 946, de 2013 (da Comissão Dire�
tora), que apresenta a redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 245, de 2011, que acrescenta o
art. 149-A ao Código Penal, para tipificar o crime de
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desaparecimento forçado de pessoa, consolidando
a Emenda nº 1, aprovada pelo plenário..................
Parecer nº 947, de 2013 (da Comissão Dire�
tora) que apresenta a redação do vencido, para o
turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2012 ( nº 362,
de 2006, na Casa de origem), que altera dispositivo
da Lei Complementar nº 93, de 1998, que institui o
Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra. ......................................................................
Parecer nº 948, de 2013 (da Comissão Dire�
tora), que apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nº 122, de 2009- Complementar,
que dispõe sobre a criação da Região Integrada
de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (Rica), con�
solidando a inclusão do Município de Guarabira,
aprovada em plenário.............................................
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POLÍTICA AGRÁRIA
Considerações sobre as políticas públicas im�
plantadas para o setor agrário, incluindo o Cadastro
Ambiental Rural (CAR), facilitação de crédito e Pro�
grama Água Produtiva, que beneficia agricultores
no País, especialmente no Estado de Rondônia. .
Senador Acir Gurgacz............................................
Defesa da aprovação do Projeto de Lei nº 42,
de 2012, que institui o Fundo de Terras da Refor�
ma Agr������������������������������������������
ária��������������������������������������
, Banco da Terra, que permitirá a con�
tinuidade da propriedade para um dos membros
da família e ainda prevê mudanças nos prazos de
extinção dos financiamentos e também na fixação
dos valores que são relativos à renda anual bruta
da família. Senador Paulo Paim. ............................
Preocupação com a questão da demarcação
de terras, no Estado de Roraima, devido à proximi�
dade de reservas indígenas às áreas destinadas a
mineração, sendo necessário à instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e que
os órgãos adequados possam investigar não só a
questão das terras, mas também o abandono de
colonos em municípios mais distantes. Senador
Mozarildo Cavalcanti..............................................

Solidariedade ao artigo escrito pelo jorna�
lista Luis Nassif sobre a criminalização das Casas
Fora do Eixo, no qual defende o movimento social,
chamado rede Fora do Eixo, que reinventou a for�
ma de fazer cultura no País, fora do eixo da grande
indústria cultural Senador Randolfe Rodrigues......
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues. Se�
nador Wellington Dias.............................................
Importância do anúncio feito pelo Ministério
da Cultura, de repasse de recursos do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) ao Estado
da Bahia, destinados às ações de restauração de
imóveis em áreas tombadas����������������������
e preservação das ci�
dades históricas. Senadora Lídice da Mata...........
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POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PESCA
Considerações sobre as obras do Complexo
Industrial da Piscicultura, um dos grandes empre�
endimentos do Estado do Acre, que abrigará uma
fábrica de ração, tanques para reprodução de ale�
vinos, um frigorífico para filetagem dos pesados e
vai aumentar a produção de pescado por ano na
região. Senador Anibal Diniz..................................
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Preocupação com a mobilidade da pessoa
com deficiência, defendendo a necessidade de se
disponibilizar uma estrutura para que possam ir e
vir no seu dia a dia nos municípios brasileiros, em
especial na capital do Estado da Bahia. Senador
Walter Pinheiro.......................................................
Aparte ao senador Walter Pinheiro. Senador
Casildo Maldaner....................................................
Considerações ao Dia Nacional da Moradia,
comemorado no dia 21 de agosto. Importância do
avanço na questão de organização das cidades bra�
sileiras, especialmente no Município de Fortaleza,
Estado do Ceará. Senador Inácio Arruda...............
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POLÍTICA DE TRANSPORTES
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353
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Comentários ao parecer apresentado por Sua
Excelência, que foi acolhido no projeto de lei que
determina a redução de impostos da receita decor�
rente das atividades de transporte municipal local.
Defesa de uma política para tarifa de transporte,
metrô, ônibus, trens, barcas, que possa beneficiar
o usuário do transporte coletivo no País. Senador
Jorge Viana.............................................................
Sugestão para a redação do Projeto de Lei
da Câmara nº 46, de 2013, que dispõe sobre a re�
dução de alíquotas de contribuição social para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Confins), incidentes sobre as receitas de�
correntes da atividade de transporte nas cidades.
Clésio Andrade.......................................................
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Registro de encaminhamento favorável �����
à����
vo�
tação de Projeto de Lei da Câmara, nº 46, de 2013,
que dispõe sobre a redução a zero das alíquotas de
contribuição social para os Programas de Integra�
ção Social e de Formação do Patrimônio do Ser�
vidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
incidentes sobre as receitas decorrentes da ativi�
dade de transporte nas cidades. Senador Romero
Jucá........................................................................
Manifestação de apoio ao Projeto de Lei da
Câmara nº 46, de 2013, que dispõe sobre a redução
a zero das alíquotas de contribuição social para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), incidentes sobre as receitas de�
correntes da atividade de transporte nas cidades.
Senador Eduardo Braga.........................................
Considerações sobre o Projeto de Lei da Câ�
mara nº 46, de 2013, que dispõe sobre a redução
a zero das alíquotas de contribuição social para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), incidentes sobre as receitas de�
correntes da atividade de transporte nas cidades.
Senador Jayme Campos........................................
Considerações sobre o Projeto de Lei da Câ�
mara nº 46, de 2013, que dispõe sobre a redução
a zero das alíquotas de contribuição social para os
Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), incidentes sobre as receitas de�
correntes da atividade de transporte nas cidades.
Senador Eunício Oliveira........................................
Comentários sobre o Projeto de Lei da C����
âma�
ra, nº 46, de 2013, que dispõe sobre a redução a
0% (zero por cento) das alíquotas das contribuições
sociais para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamen�
to da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
as receitas decorrentes da atividade de transporte
municipal local. Senadora Ana Amélia...................
Cobrança de esforço do Governo Federal no
sentido de chegar a um acordo com os funcioná�
rios do Departamento Nacional de InfraEstrutura de
Transportes (DNIT), que encontram-se em greve,
comprometendo o ritmo das obras em andamento
em todo o País, especialmente na capital do Estado
de Mato Grosso. Senador Jayme Campos............
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Preocupação com a duplicação do trecho da
BR-101 no Estado do Espirito Santo, que será feita
pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
com verba pública, porém as praças de pedágio vão
ficar no estado e o dinheiro arrecadado será para
fazer o trecho no Estado de Minas Gerais, realiza�
do pela iniciativa privada. Senador Magno Malta...
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cias sobre o Poder Judiciário e o Poder Executivo
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que institui crédito presumido da Contribuição para
o Programa de Integração Social e o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
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1998, 10.865, de 2004, 11.196, de 2005, e 9.532, de
1997, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 2001,
dispondo sobre incidência das referidas contribui�
ções na importação e sobre a receita decorrente da
venda no mercado interno de insumos da indústria
química nacional que especifica; e dá outras provi�
dências...................................................................

Pág.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

838

Projeto de Resolução do Senado nº 64, de
2013, que altera a Resolução do Senado Federal
nº 93, de 1970, o Regimento Interno do Senado
Federal, acrescentando o §3º ao art. 99, para dis�
ciplinar o comparecimento semestral do presidente
da Petrobras à Comissão de Assuntos Econômicos,
em audiência pública, para prestar contas das ativi�
dades da empresa, avaliar a sua política de preços,
discutir as diretrizes, implementação, perspectivas
futuras de seus planos de investimento e produção.
Senador Aécio Neves.............................................

PROJETO DE LEI DO SENADO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2013,
que autoriza a criação do Fundo de Aval para Inves�
timentos em Inovação de Micro, Pequenas e Médias
Empresas (InovaMPES), e dá outras providências.
Senador Vital do Rêgo............................................
Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2013,
que altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943,
para instituir o direito de não comparecimento ao
trabalho para a realização de exames médicos.
Senadora Angela Portela........................................
Projeto de Lei do Senado nº 338, de 2013,
que altera a Lei nº 9.504, de 1997, para excluir da
relação de gastos eleitorais a remuneração ou grati�
ficação de qualquer espécie a pessoal encarregado
de atividades de divulgação e propaganda por meio
de contato direto com os eleitores. Senadora Ana
Amélia.....................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 339, de 2013,
que altera a Lei nº 9.608, de 1998, que dispõe so�
bre o serviço voluntário, para prever o aproveita�
mento de serviços prestados a esse título como
créditos acadêmicos de cursos de nível superior.
Senador Sérgio Souza............................................
Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2013,
que acrescenta o art. 75-A à Lei nº 5.869, de 1973
(Código de Processo Civil), a fim de tornar possível
a denunciação da lide à União Federal ou Estado na
demanda ajuizada contra o Município, ou à União
Federal, na demanda ajuizada contra o Distrito Fe�
deral, que tenha por objeto requerimento de medi�
camento ou procedimento de saúde. Senadora Ana
Amélia.....................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 341, de 2013,
que altera a Lei nº 11.959, de 2009, para incentivar
o uso integrado dos recursos naturais na atividade
de aquicultura conjugada à agricultura. Senador
Benedito de Lira......................................................

Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de
2013, que altera a redação do art. 159 da Consti�
tuição Federal, para aumentar em dois pontos per�
centuais o repasse do Imposto de Renda (IR) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para
o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Senadora Ana Amélia.............................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 40,
de 2013, que acrescenta § 3º ao art. 50 da Consti�
tuição Federal, para estender ao procurador-geral
da República, ao presidente do Tribunal de Con�
tas da União e aos diretores gerais das Agências
Reguladoras regras previstas no caput e no § 2º
do artigo, nas hipóteses que especifica.Senador
Fernando Collor......................................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 41
de 2013, que acrescenta o art. 195-A para criar
o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento Huma�
no. Senadora Vanessa Grazziotin...........................
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tituição, Justiça e Cidadania, além das comissões
constantes do despacho inicial. Senador Wellington
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a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado nº 315, de 2003 - Complementar.Senador
Pedro Simon...........................................................
Requerimento nº 958, de 2013, que solicita
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa,
no período de 07 a 10 de outubro de 2013, para
integrar a delegação brasileira na 129ª Assembleia
da União Interparlamentar, em Genebra, Suíça.Se�
nador Ciro Nogueira...............................................
Requerimento nº 959, de 2013, que em adi�
tamento ao Requerimento��������������������������
nº 948/2013, solicita
������������
li�
cença para ausentar-se dos trabalhos da Casa nos
dias 4 e 5 de setembro de 2013, tendo em vista sua
participação na 41ª edição da Feira de Turismo das
Américas, a realizar-se entre os dias 4 e 8 de se�
tembro de 2013, na cidade de São Paulo. Senador
Antonio Carlos Valadares.......................................
Requerimento nº 960, de 2013, que solicita
voto de congratulações em homenagem ao Dia Na�
cional do Vaqueiro, assim como seja encaminhado
o referido voto à Associação dos Vaqueiros de Con�
ceição do Coté e à Associação dos Vaqueiros de
Chorrochó, ambas do Estado da Bahia. Senadora
Lídice da Mata........................................................
Requerimento nº 961, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria
Santiago da Cruz. Senadora Vanessa Grazziotin...
Requerimento nº 962, de 2013, que solicita
licença para representar a Casa, em missão no ex�
terior, no 5º Fórum de Parlamentares e na 5ª Confe�
rência dos Estados Participantes da Convenção das
Nações Unidas para Combate à Corrupção, da Orga�
nização Global de Parlamentares contra a Corrupção
(Gopac), que serão realizados no período de 25 a
29 de novembro de 2013, em Panamá City, Panamá.
Senador Humberto Costa.......................................
Requerimento nº 963, de 2013, que solicita
voto de pesar pelo falecimento da escritora baiana
Sônia Coutinho, apresentando condolências à fa�
mília. Senadora Lídice da Mata..............................
SAÚDE
Considerações sobre o Movimento Nacional
em Defesa da Saúde Pública, o Saúde Mais 10,
que é um antiprojeto de lei de iniciativa popular, que
destina mais recursos do Governo Federal para a
saúde. A proposta determina que sejam destinados
10% da receita corrente bruta da União Federal ao

864

865

872

874

880

881

883

885

Pág.

Sistema Único de Saúde (SUS). Senadora Angela
Portela....................................................................
Aparte a senadora Angela Portela. Senador
Mozarildo Cavalcanti..............................................
Aparte a senadora Angela Portela. Senador
Pedro Taques..........................................................
Comentários à audiência pública realizada
pela Comissão de Direitos Humanos, com o objetivo
de contribuir com os debates realizados na Casa,
no Congresso Nacional sobre a Medida Provisória
nº 621, de 2013, que trata do Programa Mais Mé�
dicos. Senadora Ana Rita.......................................
Questionamento sobre a falta de transparên�
cia do Programa Mais Médicos do Governo Federal.
Senadora Ana Amélia.............................................
Solicitação de esclarecimentos, por parte
do Governo Federal, da contratação de médicos
cubanos para atuar no Programa Mais Médicos.
Senadora Ana Amélia.............................................
Esclarecimentos sobre a relevância do progra�
ma do Governo Federal, “Mais Médicos”, que tem
por objetivo a melhoria do atendimento aos usuários
do Sistema Ú�����������������������������������
������������������������������������
nico de Saúde (SUS) e o estabeleci�
mento de novos parâmetros para a formação em
Medicina no Brasil. Senadora Angela Portela........
Reiteração da necessidade de esclarecimen�
tos dos termos do acordo do Governo Federal para
a contratação de quatro mil médicos cubanos para
o “Programa Mais Médicos” e de como será o aten�
dimento e a distribuição desses profissionais nos
municípios brasileiros. Senadora Ana Amélia.........
Aparte a senadora Ana Amélia. Senador Acir
Gurgacz..................................................................
Aparte a senadora Ana Amélia. Senador
Ruben Figueiró.......................................................
Considerações sobre as causas dos proble�
mas de saúde pública no Brasil. Senador Mozarildo
Cavalcanti...............................................................
Apoio ao programa do Governo Federal “Mais
Médicos”, que sofre com as críticas em relação à
contratação de profissionais estrangeiros. Senador
Cristovam Buarque.................................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque. Se�
nadora Vanessa Grazziotin.....................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque. Se�
nador Mozarildo Cavalcanti....................................
Críticas ao programa do Governo Federal “Mais
Médicos”, por apresentar dados controversos em
relação à negociação da vinda de profissionais es�
trangeiros para o Brasil. Senador Ruben Figueiró...
Aparte ao senador Ruben Figueiró. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................

160
161
161

379

393

546

551

605
607
608

615

697
700
700

704
707

XVI
Pág.

Questionamento sobre os termos de contra�
tação dos médicos estrangeiros convocados para
trabalhar no programa do Governo Federal “Mais
Médicos”, para esclarecer aspectos que são contro�
versos, como a remuneração desses profissionais.
Senador Aloysio Nunes Ferreira. ...........................
Destaque para a polêmica em torno da con�
tratação de profissionais da saúde estrangeiros para
o programa do Governo Federal, “Mais Médicos”,
questionada pelo Ministério Público do Trabalho, pois
a forma de contratação fere a legislação trabalhista
e a Constituição Federal. Senador Alvaro Dias......
Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador
Eduardo Amorim....................................................
Críticas ����������������������������������
à omissão�������������������������
Governo Federal no aten�
dimento das promessas eleitorais e pela ineficácia
do programa “Mais Médicos” e pela grande defici�
ência com relação aos leitos hospitalares. Senador
Mário Couto............................................................
Considerações sobre a medida provisória que
trata do “Programa Mais Médicos”, que dá prioridade
a profissionais formados em universidades nacio�
nais ou que tenham diploma de universidades do
Brasil. Senadora Vanessa Grazziotin......................
Aparte ����������������������������������
à���������������������������������
senadora Vanessa Grazziotin. Se�
nador Pedro Taques................................................
Aparte ����������������������������������
à senadora Vanessa
�����������������������
Grazziotin. Se�
nador Mário Couto..................................................
Aparte ����������������������������������
à senadora������������������������
Vanessa Grazziotin. Se�
nador Paulo Davim.................................................
Aparte ����������������������������������
à senadora Vanessa
�����������������������
Grazziotin. Se�
nador Waldemir Moka.............................................
Explicação pessoal sobre dados do pronun�
ciamento da senadora Vanessa Grazziotin, a res�
peito da saúde no País. Senador Mário Couto.......
Críticas ao programa do Governo Federal
“Mais Médicos”. Cobrança de maior atenção e in�
vestimento do Governo Federal na saúde. Senador
Flexa Ribeiro...........................................................
Coment��������������������������������������
ário����������������������������������
s sobre as dificuldades de se uti�
lizar os planos de saúde no Brasil. Senador Paulo
Paim........................................................................
SEGURANÇA PÚBLICA

Pág.

como para discutir a Proposta de Emenda Consti�
tucional (PEC) nº 19, de 2013, que trata da criação
das Brigadas de Incêndio dos municípios que não
possuem contingentes de Bombeiro Militar. Senador
722

Acir Gurgacz...........................................................

310

Preocupação com a superlotação das unida�
des prisionais no Brasil, em consequência do au�
mento da violência, do alto número de presos que
737
738

não obtiveram julgamento e também da intensifi�
cação da repressão a crimes de várias naturezas.
Importância da criação, pelo Governo Federal, do
grupo de trabalho interministerial para construir a
Política Nacional de Saúde no Sistema Prisional.

766

Senadora Ana Rita.................................................

379

SENADO FEDERAL
782

Registro da visita de vereadores do Muni�
cípio de Guaramirim, Estado de Santa Catarina

784
785
787
788

no plenário do Senado Federal. Senador Casildo
Maldaner.................................................................

164

Balanço dos trabalhos realizados pela Comis�
são de Direitos Humanos do Senado Federal, que
tem cumprido um papel muito relevante como inter�
locutora entre a sociedade e o Congresso Nacional

789

em temas relacionados às minorias. Senadora Ana
Rita.........................................................................

330

Aparte à senadora Ana Rita. Senador
869

874

Wellington Dias......................................................

334

TELECOMUNICAÇÕES
Importância da implantação da empresa Vi�
kstar, que atua no segmento de call center, no

Registro da participação de Sua Excelên�
cia no Encontro Nacional de Corpo de Bombeiros
Militares, evento que tem o intuito de discutir a
necessidade de aparelhamento das corporações
com novas tecnologias de prevenção ao combate
a incêndios, tragédias naturais e acidentes, bem

Município de Teresina, no Estado do Piauí, para
atendimento da demanda na área de telecomuni�
cações na região e melhoria da qualidade de vida
da população. Senador Wellington Dias.................

350

55822 Quinta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

Ata da 136ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 21 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Magno Malta,
Mozarildo Cavalcanti, Walter Pinheiro, Paulo Paim e Wellington Dias
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 22 horas e 57 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário que recebeu dos Ministros João Augusto
Ribeiro Nardes e Raimundo Carreiro, Presidente e Ministro no Exercício da Presidência dó Tribunal de Contas da União, respectivamente, os seguintes Avisos:
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– n° 1.004-Seses-TCU-Plenário, de 2013, na
origem, encaminhando cópia do Acórdão n°
2.157/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos
do processo n° TC 009.058/2013-3, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; e
– n° 1.364-GP/TCU, de 2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão n° 2.054/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo n° TC
013.716/2012-3, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam.
São os seguintes os Avisos:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 22 de agosto
do corrente.
Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, projetos
de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Os projetos que acabam
de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O requerimento que
acaba de ser lido será votado após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 939, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, inc. I do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada definitiva
do Projeto de Lei do Senado n.º 34, de 2011, de minha
autoria, o qual “dispõe sobre o exercício de profissões
de saúde por estrangeiros em áreas carentes desses
profissionais”.
Sala das Sessões, 14 de agosto de 2013. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência defere o
requerimento que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 940, DE 2013
Requeiro, nos termos do disposto do Art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
Ata do Voto de Aplauzo pelos 150 anos da Independência Política da cidade de Cajazeiras.
A cidade de Cajazeiras completa no próximo
dia 23 de novembro 150 anos de sua Independência
Política. Até os dias atuais muitas foram as lutas e os
caminhos, as vitórias e as derrotas e os grandes embates vividos pelo seu povo para transformar aquele
pequeno povoado no que é hoje a nossa querida cidade de Cajazeiras. Quando chegaram os primeiros
povoadores à região do que seria o futuro município
de Cajazeiras, em quase todo o Sertão já havia habitantes. Vital de Sousa Rolim e Ana Francisca de Albuquerque (Mãe Aninha), uniram-se em matrimônio. A
união destas duas famílias deu origem ao povoamento
de Cajazeiras. Começava o núcleo que faria o desenvolvimento da cidade. A Fazenda das Cajazeiras se
constituiu através de uma doação de Luís Gomes de
Albuquerque quando do casamento de sua filha Ana,
com Vital de Sousa Rolim. Em frente à casa da fazenda, Mãe Aninha ergueu um oratório dedicada a Nossa
Senhora da Piedade, onde costumava rezar e assistir
as celebrações feitas pelo filho Inácio Rolim - o padre
virtuoso e santo que soube conduzir a cidade para um
grande crescimento, para um futuro promissor.
O Padre Rolim, em 1825, retornou de Olinda Pernambuco, ordenado, e a partir de então, dedicou-se de corpo e alma ao magistério. Fundou o Colégio.
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O seu trabalho como educador projeta-se por todo o
Nordeste. Após o falecimento do Padre, o Colégio continuou a viver. E se constitui num dos mais tradicionais
e importantes da cidade. Infelizmente teve suas atividades paralisadas e mais uma vez foi fechado.
O Oratório de Nossa Senhora da Piedade, passou
a dignidade canônica de Capela e em 29 de agosto
de 1859, através da Lei Provincial n.º 5, foi criada a
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, sancionada pelo Presidente da Província Paraibana Ambrósio
Leitão da Cunha. Instalada a Paróquia, o seu primeiro
vigário foi o Padre José Tomaz de Albuquerque. Criada
a Paróquia o povo de Cajazeiras começou a ganhar
expressão política.
O povoado de Cajazeiras se desenvolvia. Já tinha
o Distrito um representante junto à Câmara Municipal
de Sousa. Foi da iniciativa de Vital Rolim (neto de mãe
Aninha e Vital) instalar a 20 de junho de 1864, o município de Cajazeiras, já criado através da Lei Provincial
de nº 92, de 23 de Novembro de 1863, cuja Câmara
Municipal, instalada no mesmo dia, sob a presidência
do Padre José Tomaz de Albuquerque, que já fora o
primeiro vigário.
Cajazeiras deve a sua independência política ao
Deputado Provincial, do partido Liberal, representante
de Piancó, Dr. João Leite Ferreira. Em sessão de 27 de
outubro de 1863, apresentou um projeto de lei que recebeu o número 23. Após debates, teve a sua primeira
votação em 10 de novembro de 1863. Em sessão, no
dia 13 de novembro subiu à sanção do Presidente da
Província Dr. Francisco de Araújo Lima. Cajazeiras foi
elevada à categoria de Vila e sede do município. Passou 12 anos como Vila. Mas neste pequeno período a
vida política do município foi constrangedora, conturbada e perturbada. Muitos foram os fatos funestos: em
1867, teve duas câmaras municipais (Câmara Nova e
Câmara Velha), em 1868, aconteceu o brutal assassinato do Tabelião José Leandro Soares. A crise política
instalada no município deflagraria num terrível morticínio. Em 1872, dia de eleição de vereadores e juízes
de paz, no patamar da Igreja Matriz, numa violenta batalha campal, morreu crivado de balas de bacamarte,
um membro do partido liberal, o jovem Tenente João
do Couto Cartaxo.
Esse clima de violência e truculência política era
patrocinado, principalmente, pelos membros do Partido
Conservador do Distrito de Santa Fé, liderados pelo
Alferes João Pires. Cajazeiras se liberta e se livra do
signo da violência quando adquire o foro de cidade. Os
doze anos de Vila foram de insegurança e incertezas
para todos os seus habitantes.
Com a criação do município, Cajazeiras passava
a ter o seu termo Judiciário, datado de 19 de janeiro
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de 1864, agregado ao termo de Sousa. Somente em
2 de janeiro de 1875, graças ao Decreto Imperial de
n.º 5844, Cajazeiras passa a ter o seu juiz municipal
togado e residindo na cidade. Assumiu nessa condição o alagoano Dr. Bernardo Lindolfo de Mendonça.
O povoamento, a fazenda, o colégio, a paróquia,
a vila, o município, o termo judiciário e finalmente a
cidade, foram os caminhos percorridos por Cajazeiras
para chegar até os dias de hoje.
Cajazeiras foi elevada a categoria de cidade no
dia 10 de julho de 1876, através da Lei Provincial 616,
sancionada por Dr. Flávio Clementino da Silva (Barão
de Mamanguape). Cajazeiras comemora o dia da cidade, no dia 22 de agosto, data do nascimento de Padre
Rolim. Infelizmente, os discursos proferidos neste dia,
anunciam que o 22 de agosto é a data da emancipação política. Procedendo assim, estamos ensinando
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a história do município completamente errada. É preciso resgatar os valores maiores da nossa história.
Não podemos, nem devemos tão somente incorporar
a História do Padre Rolim como única. Existem outros
inúmeros valores e datas significativas que devemos
resgatar e celebrar, a exemplo do dia 23 de novembro,
data correta de nossa emancipação política.
Senador Cícero Lucena, (PSDB/PB).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Proposta de Emenda
à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às
disposições constantes dos art. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara 150,
de 2010, será feita devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
os Ofícios nºs 152 e 153, de 2013, da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivos aos Projetos de Lei do Senado
nºs 344, de 2012; e 217, de 2009.

– Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010
(nº 1.934/2007, na Casa de origem, do Deputado Wandenkolk Gonçalves), que dispõe sobre o
exercício da profissão de Oleiro ou Ceramista;
– Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010, do
Senador Marcelo Crivella, que acrescenta dispositivo à Lei nº 5.991, de 13 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do comércio
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos, e dá outras providências, para proibir a produção, a importação, a comercialização
e a prescrição de anfetaminas no País;
– Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2010,
do Senador Arthur Virgílio, que dispõe sobre a
inscrição do nome de Ajuricaba no Livro dos
Heróis da Pátria;
– Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2011,
do Senador Walter Pinheiro, que acrescenta o
inciso VII ao art. 1º, altera a redação do art. 4º,
bem como a da alínea b do inciso V do art. 5º,
todos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
para incluir entre as finalidades da ação civil pública a proteção do patrimônio público e social;
– Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2012,
do Senador Vital do Rêgo, que dispõe sobre os
serviços de medicina legal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012,
do Senador Gim, que altera a Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), para determinar a execução de
ações voltadas para a promoção da alimentação saudável.

Brasília, 20 de agosto de 2013

Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 202, de 2010; 121, de 2011; 20, de 2012; e
294, de 2012, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; o Projeto de Lei da Câmara nº 150, de 2010; e
o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2010, rejeitados, vão ao Arquivo.

São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 152/2013/CE

Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência, o Senhor
Senador Paulo Paim, ao Projeto de Lei do Senado nº
344, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Cristovam Buarque, que “Altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir programas de educação para idosos em nível superior.”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda.
Of. nº 153/2013/CE
Brasília, 20 de agosto de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência, o Senhor Senador
João Alberto Souza, ao Projeto de Lei do Senado nº 217,
de 2009, de autoria de Sua Excelência, o Senhor Senador Valdir Raupp, que “Acrescenta §§ 7º e 8º ao art. 1º
da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, para dispor
que o valor pago pela matrícula estará incluído no valor
total das anuidades ou das semestralidades escolares,
limitando-se em vinte por cento o porcentual da multa
devida pelo cancelamento da matrícula”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Com referência aos Ofícios
nºs 152 e 153, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas às matérias
até o encerramento da discussão, no turno suplementar,
perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 171, de 16 de agosto de 2013, do
Ministro de Estado de Minas e Energia, por meio do
qual solicita dilatação do prazo para entrega das informações solicitadas no Requerimento nº 585, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Jader Barbalho.
A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Ministro de Estado de
Minas e Energia:
– Nº 172 e 173, de 16 de agosto de 2013, em
resposta, respectivamente, aos Requerimentos
nº 408 e 409, de 2013, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 175, de 16 de agosto de 2013, do
Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta
ao Requerimento nº 441, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
Ofício nº 58, de 15 de agosto de 2013, do Ministro
de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República, em resposta
ao Requerimento nº 681, de 2013, de informações, de
autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, tem V. Exª
a palavra.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente
Mozarildo, eu gostaria de me inscrever para falar pela
Liderança da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Comunicação parlamentar, Sr. Presidente,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Comunicação inadiável,
Senador Paulo Paim.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Também gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável, que sucede a do Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia
também atendida.
Concedo a palavra, portanto, à primeira oradora
inscrita, por permuta com o Senador Ruben Figueiró,
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, constava da
pauta da Comissão de Assuntos Sociais, da qual faço
parte, juntamente com o Senador Paim, que aqui está,
projeto de lei de minha autoria, relatado pelo Senador
Suplicy, que muda a CLT no que diz respeito à obrigatoriedade das empresas em garantir creches para
filhos de trabalhadores.
O Relator da matéria, Senador Suplicy, pediu a
retirada do projeto de pauta porque se comprometeu
em refazer o seu parecer. E discuti com o Senador que
podemos até trabalhar no substitutivo, não há problema
algum, o que nós não podemos permitir, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, é que mantenhamos a CLT como
está no seu art. 389, que é o que trata sobre creche.
Senador Paim, eu vou conceder aparte a V. Exª,
mas antes vou ler o que diz o art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho, em relação à obrigatoriedade
das empresas disponibilizarem creche para filhos de
seus trabalhadores:
Art. 389 – toda empresa é obrigada:
§1º Os estabelecimentos em que trabalharem
pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de
16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas
guardar sob vigilância e assistência os seus
filhos no período da amamentação.
§2º A exigência do §1º poderá ser suprida
por meio de creches distritais mantidas, dire-
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tamente ou mediante convênios, com outras
entidades públicas ou privadas, pelas próprias
empresas, em regime comunitário, ou a cargo do Sesi, do Sesc, da LBA ou de entidades
sindicais.
Sr. Presidente, acho que a LBA não existe mais.
É o órgão, salvo engano, Legião Brasileira de Assistência, que nem mais existe.
Pois bem, fiz um projeto de lei...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... modificando o art. 389,
alterando-o da seguinte forma: primeiro, garantindo
creche para filho de trabalhadores e não de mulheres
somente, porque é essa concepção que faz com que a
mulher seja, imensamente, prejudicada na sociedade.
Nós somos mais de 40% daqueles que produzem
no mercado de trabalho, que estão trabalhando, mas
ainda recebemos quase 30% a menos no salário, porque
a maternidade, a função de criar os filhos é vista não só
pela sociedade, mas pelas leis – aqui está – como uma
função, exclusivamente, feminina. E não pode.
O filho, quando nasce, tem que ficar aos cuidados
da mãe e do pai. Portanto, a obrigação de garantir a creche, ou o local apropriado, ou creche em convênio, é não
só para empresas que tenham mulheres trabalhando,
mas para empresas que tenham trabalhadores. E eu
amplio, não coloco apenas ao período da amamentação,
coloco até cinco anos de idade, e o convênio poderá
ser feito também entre o segmente público e privado.
Pela primeira vez, nós temos, no Brasil, um projeto
focado para isso, para creche. Construção de creche
no Brasil está dentro do programa Brasil Carinhoso,
da Presidenta Dilma. Foi preciso ter uma Presidente
mulher, a primeira de nosso País, para que tivéssemos um programa específico de creches, vinculando
a modificação na CLT, Senador Paim.
O programa Brasil Carinhoso é muito importante,
porque nós poderemos chegar ao sonho de todos nós,
de todas as trabalhadoras e de todos os trabalhadores,
que é a universalidade de creches.
O jornal Valor Econômico de hoje diz: “Judiciário
quer plano para criar vagas em creches.” E diz, ainda,
que virou moda, desde 1990, mães e pais, famílias
conseguirem vagas em creches públicas através de
ações judiciais, e que o déficit nas vagas, só na cidade
de São Paulo, é superior a cem mil.
A minha cidade de Manaus, até ano passado, tinha
somente duas creches públicas. Então, colocar isso como
obrigação para o empregador, para o empresário, não
é aumentar seu encargo, mas fazer com que ele tenha
a garantia de funcionários que trabalhem com maior
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dedicação. Ele, assim, poderá ter melhor desempenho
da sua empresa, da sua indústria, seja de que ramo for.
Senador Paim, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senadora Vanessa, quando vinha ao Congresso hoje
pela manhã, ouvi sua entrevista na Rádio Senado e
pensei: “Que belo projeto; que belo projeto!” Vai garantir, simplesmente, que o trabalhador ou a trabalhadora
tenha creche no local de trabalho. Como disse muito
bem V. Exª, é um investimento e todos ganham. Ganham, inclusive – e o argumento é seu –, a produtividade dentro da própria empresa. Vi também, quando V.
Exª comentava, a questão relativa ao Senador Suplicy.
Falei com S. Exª, sei que V. Exª também. O Senador
Suplicy apresentará, como nos informou hoje pela manhã, um substitutivo. Já há parecer favorável, inclusive do Ministério do Trabalho, que reviu a sua posição,
ficando na linha a que V. Exª está advogando, que é
exatamente o que penso. Só quero cumprimentá-la
pela bela iniciativa. É um projeto que, tenho certeza,
será aprovado na Câmara e no Senado e terá a sanção da Presidência da República, pelo menos em meu
entendimento. Parabéns a V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço muito a V. Exª,
Senador Paim. Tenha a certeza de que sua dedicação
pela causa dos trabalhadores tem sido muito importante, quando o senhor coloca que esse é o sonho dos
trabalhadores, não só das trabalhadoras. O primeiro
aspecto que temos de trabalhar para mudar a legislação
brasileira é essa lógica que a prática já vem mudando:
de que o cuidado dos filhos não é apenas encargo e
tarefa da mulher, da mãe somente, mas é tarefa de
mãe e de pai, e quem estiver empregado que faça isso.
Há uma mulher, uma grande empresária no Brasil – e vou falar seu nome, porque não vejo qualquer
problema –, que conheci em um debate importante,
em um evento de mulheres. Posteriormente, fizemos
um convite para que ela viesse participar de um programa de entrevista na TV Senado, e ela aceitou muito
gentilmente nosso convite e aqui veio para fazer essa
gravação. Refiro-me à Srª Luiza Trajano, proprietária do
Magazine Luiza. Ela não só garante condições fantásticas a suas trabalhadoras e aos trabalhadores, como,
inclusive, aplicou em sua empresa o “cheque creche”
a todos que tenham filhos – absolutamente todos: mulheres, homens, todos recebem isso. E nem por isso
sua empresa tem condições, no mercado, inferiores
às dos seus concorrentes, pelo contrário.
Ela dá o próprio testemunho de que cuidar bem
do trabalhador é dar melhores condições para que a
empresa avance, para que a empresa progrida. É isso
que nós precisamos fazer.
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Então, eu considero isso muito importante. Era um
projeto que eu havia apresentado na Câmara, já há muitos anos, e que reapresentei no ano de 2011, quando eu
cheguei ao Senado, como um dos projetos prioritários.
Eu fico feliz, Senador Paim, por saber que V. Exª
conversou com o Senador Suplicy.
Nós teremos um novo parecer e o projeto será
aprovado, não tenho dúvida nenhuma. Entretanto, penso que seria necessário que fizéssemos uma grande
movimentação em torno dele, para que pudéssemos
vê-lo aprovado rapidamente, tanto aqui no Senado,
quanto na Câmara, porque o dever das empresas já
está instituído na lei. A gente apenas atualiza e amplia.
Não é um direito de mulher trabalhadora, é um direito
de trabalhadores, homens e mulheres, repito, porque
uma sociedade que cuida bem das suas crianças é
uma sociedade que cuida do futuro.
Não adianta imaginar que nós estamos, hoje, cuidando da sociedade do futuro, do Brasil do amanhã,
se não cuidarmos das crianças. Está, aqui, o exemplo
da cidade de São Paulo. A Presidenta Dilma, repito
aqui, dentro do programa Brasil Carinhoso, colocou
a creche. Nós mesmos, o Parlamento, inserimos, no
Plano de Diretrizes e Bases da Educação, a creche
como parte do ensino fundamental.
Então, nós temos de buscar os instrumentos
para que esse...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... não seja mais um direito
da letra, do papel, mas que seja um direito da prática.
Enfim, com a aprovação desse projeto, penso
que nós daremos um grande passo para melhorar a
qualidade de vida de todos os que trabalham – homens
e mulheres – e garantir um cuidado melhor às suas
crianças. Sem falar, Senador Paim, que nós estaremos inserindo as indústrias, também, nessa política
de construir hoje o Brasil de amanhã, dividindo essa
tarefa com o Governo Federal e com os governos estaduais e municipais.
Então, eu agradeço, Senador Paim. Sei que V.
Exª teve um papel importante nessa decisão e espero
que, em breve, possamos comemorar a aprovação de
um projeto que considero importante, porque atinge
uma camada muito importante da nossa população –
homens, mulheres e crianças, principalmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e faço
minhas as palavras do Senador Paim, porque cedo,
antes das oito, V. Exª já estava aqui, nessa labuta de
sempre por uma causa tão nobre, Senadora Vanessa.
Eu convido, para fazer uso da palavra, S. Exª o
Senador Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança do PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, eu hoje volto a um tema
que, acho, angustia tanto os eleitores de bem quanto os
políticos de bem. Trata-se da questão da demora do julgamento de processos de cassação de mandatos, seja
de prefeitos, de deputados federais, de governadores.
Tivemos um exemplo, há pouco tempo, de um processo de cassação lá no Piauí que aconteceu faltando oito
meses para terminar o mandato do governador.
Então, qualquer que seja o candidato – deputado,
ou Senador, ou governador – que pratique atos contra
a legislação eleitoral termina se beneficiando dessa
morosidade, e, dessa forma, o eleitor passa a entender
que o crime compensa e os maus políticos mais ainda.
Quero aqui me referir, especificamente, a um processo que está angustiando todo o povo de Roraima.
Trata-se do processo pela cassação do atual Governador,
cujos fatos foram inclusive fartamente noticiados pela
imprensa nacional, os mais diversos delitos possíveis.
Esse processo se encontra no TSE, desde 2011, portanto no primeiro momento da posse do Governador.
Já passou 2011, já passou 2012, já estamos em
agosto de 2013, já estamos no quarto relator desse
processo – os três anteriores, por uma razão ou por
outra, não deram parecer –, e praticamente se perde
o objeto, dando-se razão a esses que praticam abuso de autoridade, abuso de poder econômico, enfim,
que praticam os mais diversos crimes eleitorais. Nós
damos um prêmio para eles.
Porque, por exemplo, se amanhã vier a ser julgado o Governador de Roraima, e ele for cassado, o
que restará para o governador que foi eleito no primeiro turno e perdeu no segundo por apenas pouco mais
de mil votos? Um ano, oito meses de governo? E aí,
portanto, o governador que praticou esses delitos terá
sido compensado, terá valido a pena o crime que ele
cometeu. Isso é ruim para a democracia, sob todos os
aspectos, repito. Cria na mente do eleitor que não vale
a pena se preocupar com quem pratica crime eleitoral.
E, na cabeça dos maus políticos, que dizem, inclusive,
que voto só se ganha comprando – e comprando das
formas mais diversas possíveis –, coagindo funcionários do Governo, obrigando aqueles que ocupam cargos
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comissionados a irem para a rua pedir voto na hora do
expediente; usar, por exemplo, a rádio do Governo para
fazer propaganda negativa contra seus adversários e
positiva a seu favor; usar todos os mecanismos possíveis e imagináveis para se eleger, como é o caso, repito, do Governador de Roraima, que já está na segunda
metade do terceiro ano de mandato.
Vou me valer, de novo, de uma frase do Ministro
Marco Aurélio, que, chegou atrasado a um julgamento no TSE por causa de um julgamento que estava
havendo no Supremo. Ele se justificou, dizendo que
é difícil servir a dois senhores, isto é, ser Ministro do
Supremo, julgando um processo importante, e, ao
mesmo tempo, sair correndo para a sessão do Tribunal Superior Eleitoral.
Espero que o TSE julgue esse processo o mais
rápido possível, já que o retardou muito, muito mesmo.
Estamos, repito, na segunda metade do terceiro ano
de mandato desse governador, e não há julgamento a favor nem contra. Então, há uma procrastinação
que beneficia quem cometeu o crime. Tanto é que, por
causa dessa e de outras que eu já vi, apresentei aqui
uma PEC, que espero que prospere, que cria um quadro próprio de magistrados da Justiça Eleitoral, como
existe um quadro próprio de magistrados do Trabalho.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Porque, aí, sim, a pessoa vai fazer concurso para juiz eleitoral e fazer carreira dentro
da Justiça eleitoral, e não ficar nesse rodízio: é o juiz
de primeira instância que assume em um momento,
é o desembargador, é o juiz federal, tudo em rodízio.
Isso, realmente, não faz jus à Justiça que precisamos
ter para termos uma democracia transparente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Agora, eu ia estender um pouco,
mas V. Exª foi rigoroso no tempo, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Convido, para fazer o uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Humberto Costa, meu companheiro de Bancada e sempre Líder. Depois do Senador
Humberto Costa, temos, o Senador Paulo Paim, para
uma comunicação inadiável, como primeira comunicação inadiável; depois, Ana Amélia, a segunda, e eu, o
terceiro. O Senador Mário Couto está nesse revezamento, como Líder da Minoria, que, certamente, será
no próximo revezamento.
Queria aproveitar e dar um boa-tarde a todos. É
um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todos que
estão nos acompanhando, nesta sessão, pela Rádio
Senado e pela TV Senado.
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Com a palavra V. Exª, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio ao Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores
da TV Senado, eu venho à tribuna, na tarde de hoje,
para abordar algo muito importante para o nosso País.
Na última semana, a Organização Mundial da Saúde
publicou o resultado de uma pesquisa que mais que
merece um registro, é digna de comemoração.
O avanço que os números indicam, no papel, todos nós podemos testemunhar nos parques, nas ruas,
nas escolas das nossas cidades. Estou me referindo
a um estudo científico que foi feito sobre o Bolsa Família, conduzido pela organização vinculada à ONU,
que trata do tema da saúde. Nós podemos ver os resultados, os efeitos do Bolsa Família, nas crianças que
hoje se divertem, correm, estudam, crescem para se
transformar em cidadãos produtivos.
Segundo o Relatório Mundial da Saúde 2013,
essas pessoas gozam, hoje, de melhores condições
de saúde e até mesmo estão vivas graças ao programa brasileiro de transferência de renda condicionada,
o Bolsa Família. O documento traz referência a um
estudo brasileiro, que analisa o período entre 2004 e
2009, sobre o impacto do Bolsa Família na redução da
mortalidade de crianças de até cinco anos de idade. O
relatório da OMS em 2013 tem como foco a cobertura
universal da saúde.
Essa mesma pesquisa foi feita em outros cinco
países, e, no Brasil, o trabalho que foi feito entre 2004
e 2009 mostra que o Bolsa Família reduziu em até 17%
o índice, o indicador, o coeficiente de mortalidade infantil nas 2.853 cidades pesquisadas. O estudo apontou
também que o programa foi responsável direto pela
diminuição de 65% das mortes causadas por desnutrição e de 53% dos óbitos causados por diarreia em
crianças menores de cinco anos de idade.
Passo a ler parte do texto do relatório:
A transferência condicionada de renda serve
como um incentivo financeiro que elimina barreiras econômicas para o acesso à saúde. O
aumento da renda permite também o acesso
a alimentos e a outros bens relacionados com
a saúde. Esses fatores ajudam na redução da
pobreza das famílias, melhoram as condições
de vida, eliminam as dificuldades de acesso à
saúde e, consequentemente, contribuem para
a diminuição das mortes entre crianças. Os estudos mostram que esses programas podem
aumentar a utilização dos serviços de saúde,
o que leva a melhores resultados na área.
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A Diretora-Geral da NOS, Margaret Chan, afirma:
“A cobertura universal é a melhor forma de se solidificarem os ganhos, no setor de saúde, registrados na
última década. Esse sistema representa um poderoso
equalizador social e a mais alta expressão de justiça.”
Segundo o estudo, ao condicionar a transferência
de renda ao cumprimento de contrapartidas de saúde,
esses programas contribuem também para que os países invistam na ampliação da cobertura dos serviços
de saúde, buscando a sua universalização.
Portanto, temos aqui a comprovar, de forma científica, com o reconhecimento da principal instituição internacional vinculada à saúde, vinculada à Organização
das Nações Unidas, o papel que o Bolsa Família tem
tido sobre os indicadores de saúde, especialmente na
redução de mortalidade, de morbidade de crianças até
cinco anos de idade.
É importante citar este assunto porque já é totalmente reconhecido que o Bolsa Família melhora
em termos de educação, de estímulo à presença na
escola, de diminuição da evasão escolar, bem como
o que representa em termos de elevação da renda
das famílias – juntamente com o emprego, milhões
de brasileiros conseguiram sair da pobreza extrema.
O papel do Bolsa Família na conquista desse
resultado é importante, mas nos faltava um estudo
científico que mostrasse a sua repercussão direta nos
indicadores de saúde. E, agora, a partir desse estudo,
a Organização Mundial da Saúde nos mostra essa
consequência tão importante.
Eu ouço as palavras da Senadora pelo Amazonas, Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Humberto.
Eu fiz questão, apesar de ter acabado de sair da tribuna, de solicitar aparte de V. Exa para dizer também
que, com relação a esses dados, ao estudo científico
da comprovação da relação do Bolsa Família com a
melhora nos indicadores de saúde das crianças que
hoje já existe, eu não tenho dúvida nenhuma de que,
daqui a alguns anos, essa melhora será maior ainda,
porque, aliado ao Bolsa Família, outros programas importantes foram implementados. Eu falei bastante sobre
o Brasil Carinhoso, mas o Brasil Carinhoso não é só
creche, é o atendimento à mãe, à gestante, o atendimento à criança desde o seu nascimento, a garantia
das vacinas, a garantia da suplementação alimentar,
a garantia das vitaminas, a garantia de medicamentos para as doenças que mais acometem as crianças,
como a asma. Penso que nós não estamos diante de
uma política, como muitos tentam dizer, assistencialista, não. É uma política necessária e articulada com
outras frentes. Então, eu quero cumprimentar V. Exa
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pelo pronunciamento e pedir que nos dê o indicativo
de onde encontramos esses dados. É importante que
se faça isso, porque muita gente que escuta nossos
pronunciamentos às vezes quer buscar a informação
e não sabe como. Dar o indicativo de onde essas informações que V. Exa passa podem ser acessadas. Muito
obrigada, e cumprimento V. Exa, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Eu quero agradecer o parte de V. Exa
e incorporá-lo ao meu pronunciamento. Já estou providenciando a informação de onde se pode encontrar
esse material.
Mas eu queria ressaltar algumas coisas muito
importantes, entre elas a questão da mortalidade infantil. Todos nós sabemos o quanto Brasil sofria com
essa verdadeira chaga, que acontecia devido a um
somatório de causas: desnutrição, doenças infectocontagiosas adquiridas nesse período, má atenção à
saúde da gestante e à do recém-nascido.
Hoje, podemos identificar, por exemplo, que a taxa
de mortalidade infantil de 2004 sai de 26,1 óbitos para
15,7 óbitos em 2011. Isso significa que, com quatro anos,
o Brasil conseguiu atingir uma das mais importantes
metas do milênio, dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio. É um dado extremamente importante.
Ao mesmo tempo, começamos a ter coeficientes
de mortalidade infantil que apontam que essas causas, doenças infecciosas, desnutrição, estão perdendo
seu efeito nesse coeficiente de mortalidade infantil. Em
breve, o Brasil chegará a um ponto, nesse coeficiente
de mortalidade infantil, em que estaremos dependendo basicamente dos cuidados pré-natais, perinatais e
pós-natais, ou seja, especificamente das ações da assistência à saúde. Esses coeficientes demonstram que
conseguimos avançar bastante. E, muito em breve, teremos indicadores de mortalidade infantil equiparáveis aos
países mais desenvolvidos do mundo na área da saúde.
Portanto, é fundamental registrar esses dados
para podermos aqui fazer justiça ao alcance da visão
político-estratégica do Presidente Lula, que criou o
Programa Bolsa Família. É importante salientar a adesão da sociedade brasileira ao Programa e também a
falha daqueles que previam que esse Programa não
teria sucesso e a dos que acham que tem um caráter assistencialista. Isso está objetivamente negado e
provado que não é.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero agradecer a
tolerância de V. Exª e dizer que o Brasil continua dando demonstrações de que está no caminho certo para
se tornar o país, a nação que todos nós desejamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Líder
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e Senador Humberto Costa, pelo pronunciamento, informando que a próxima oradora inscrita é a Angela,
mas, nesse momento, convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, primeiro inscrito,
madrugador aqui no Senado, Senador Paulo Paim.
Hoje eu cheguei um pouco antes de você; mas é
raro. Eu fui o número dois hoje, antes das oito. Mas V.
Exª está sempre aí, chegando nesse horário.
Com a palavra, V. Exª, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Senador Jorge Viana, venho à tribuna
para falar sobre educação. Mas, primeiro, eu queria
cumprimentar a Senadora Angela Portela, pela firmeza, a clareza na defesa de seu Substitutivo hoje pela
manhã, um Substitutivo que está sendo elogiado, já,
pelas redes sociais, por todos aqueles que o leram.
V. Exª não mudou uma vírgula no meu projeto original. V. Exª elaborou um Substitutivo dando amplitude,
detalhadamente. Ficou um belo projeto. Quero dar esse
depoimento aqui. Votei com satisfação no Substitutivo
da Relatora, que vai fazer com que a gente ataque a
questão da obesidade das nossas crianças e adolescentes nos colégios, enfim, na sala de aula.
Então, antes de falar do tema que gostaria, quero
cumprimentar V. Exª e, com orgulho, estou dizendo: sou
parceiro. O Substitutivo é de V. Exª, mas eu trabalhei também na versão original, e o seu Substitutivo, de fato, está
sendo elogiado por todas as pessoas que leram e por
aqueles que, naturalmente, vão ler; e vão ler essa lei, com
certeza, aprovada também na Câmara dos Deputados.
Só espero que ninguém, que ninguém, que ninguém invente de, também, outra vez, recorrer para o
Plenário, só para obstruir, porque vem para o Plenário
e é aprovado aqui também, não tenho nenhuma dúvida.
É só para retardar algo que vai trazer prejuízo para as
nossas crianças, que é a obesidade.
Parabéns, Senadora Angela Portela!
Sr. Presidente, eu quero aqui, nesses cinco minutos, somente por obrigação e compromisso assumido, ler a carta que recebi de líderes sindicais de praticamente todas as Centrais, com o título “Campanha
Nacional pelo Direito à Educação”.
Sr. Presidente, recebi no dia de ontem este documento, que leva o título, repito, “Campanha Nacional
pelo Direito à Educação”, do comitê gaúcho, liderado
por Vitalina Gonçalves, Angelina Lucas e Alexandre
Lucas, todos eles especificamente vinculados à Central Única e ao Partido dos Trabalhadores.
Passo a ler o documento:
A rede da Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, composta por mais de 200 entidades,
distribuídas em todo o Brasil, reunida em seu
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9o Encontro Nacional, dedicado a problematizar
a Educação e ação política no Brasil de hoje:
perscpectiva da incidência da sociedade civil,
solicita seu compromisso [no caso, o nosso
compromisso] na aprovação do Plano Nacional
de Educação com celeridade, sem quaisquer
prejuízos às conquistas estabelecidas pela sociedade cível na Câmara dos Deputados.
Eu fiquei contente porque a Apae já esteve com
a Ministra da Casa Civil, a nossa querida ex-Senadora
Gleisi Hoffmann, e ela declarou que a visão da Presidenta
também vai na mesma linha da questão de manter as
Apaes para aqueles atendimentos especiais, o que está
hoje também retratado na própria Folha de S.Paulo. Por
isso, acredito que vamos caminhar nessa linha.
Diz mais o documento:
O PNE deve garantir um investimento público
equivalente a 10% do PIB na educação pública,
orientado pela implementação do mecanismo
do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQI), com
metas de expansão de matrículas públicas na
educação superior e técnica profissionalizante
de nível médio, consagração do direito à educação inclusiva e alfabetização de crianças até
o 3o ano do ensino fundamental sem prejuízos
à educação infantil.
Isso significa rever as alterações da Comissão
de Assuntos Económicos ao PLC 103/2012
(que trata do PNE) aos artigos da lei e às
metas 5, 11, 12 e 20. Reforçamos aqui a nossa disposição em dialogar, com o objetivo de
efetivar um ‘Plano Nacional de Educação pra
valer!’, capaz de universalizar o direito de uma
educação pública de qualidade e fortalecer a
cidadania brasileira.
Assinado: Comitê Nacional da Campanha pelo
Direito à Educação.
Sr. Presidente, esse documento que deixo para os
Anais da Casa foi o pedido que me fizeram os Líderes do
Comitê Gaúcho pela Educação, repito, composto por mais
de 200 entidades em todo o Brasil pedindo para que, de
fato, a gente garanta mais investimentos para a educação.
Eu aproveitei aqui para falar das Apaes também,
pelo belíssimo movimento que vêm fazendo em todo
o Brasil com o objetivo de assegurar que as escolas
especiais estejam no PNE, o termo ‘preferencialmente’.
Sabemos que há simpatia da Presidenta, da Ministra
Gleisi, repito, e que o Ministro Aloísio Mercadante, fruto de uma audiência pública realizada na Comissão
de Direitos Humanos, vai receber na segunda-feira
as Apaes, para tentar construir essa relação de en-
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tendimento. Acho que caminhamos com tranquilidade
nesse sentido.
Sr. Presidente, encerro a minha fala porque quero
fazer aqui outro discurso, que é longo, e vou precisar em
torno de 20 minutos – e o farei no momento adequado
– sobre a questão da carreira de Procurador Municipal.
Eu recebi aqui o subsídio. Estou convencido, Sr.
Presidente, da importância do procurador municipal,
tanto para o prefeito, para o Município, para o combate
à impunidade, à corrupção e o combate inclusive às
injustiças, porque o prefeito vai ter um procurador municipal que vai advogar em nome da prefeitura sempre
que for necessário, sem que seja preciso que a prefeitura contrate um escritório à parte, que vai cobrar
muito mais do que o custo do procurador municipal.
Nesse pronunciamento, que farei no momento
adequado, vamos vê que já existem cidades com cerca de quatro mil habitantes que têm um procurador
municipal ganhando R$2 mil e não os R$25 mil como
alguns apregoaram. E vimos em outras cidades, com
400 mil habitantes, que procurador ganha também em
torno de R$4 mil. Então, acho que é um debate que
temos de fazer. Estou convencido, pelo documento
que recebi e que vou ler no momento adequado, da
importância dos procuradores municipais.
E, aí, Sr. Presidente, aproveitando o último minuto,
acho que esta Casa, às vezes, tem posições que até
me confundem. Em uma hora, procurador vira Deus e,
em outra hora, procurador vira diabo. Temos então de
ir construindo um grande entendimento. Ou eles vêm
de fato para contribuir para o bem da moralidade, para
o bem da ética, dos bons costumes, em defesa da população, em defesa do Município, ou não.
Eu entendo que sim. Eu entendo que os procuradores cumprem um papel fundamental, e o Senador
Pedro Taques, como ninguém, poderá no momento
adequado, claro, aprofundar esse debate. Mas eu vou
ler o documento – não agora, porque o tempo não me
permite – que me convence da importância do procurador. Eu acho que ele cumpre um papel fundamental
na sociedade brasileira.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o nobre Senador
Paulo Paim e convido para fazer uso da palavra, como
oradora inscrita, a Senadora Angela Portela e, em seguida, o Senador Mário Couto, como Líder.
Senador Mário Couto, V. Exª, em revezamento
entre Líderes, comunicação inadiável e oradores inscritos, será chamado como próximo.
Senadora Angela Portela, V. Exª tem a palavra.
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, também trago, nesta tarde, um
tema de extrema importância e que de forma recorrente
tem sido abordado aqui por todos os Senadores e Senadoras, que é a questão da saúde pública do nosso País.
O Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, o Saúde Mais 10, é integrado por mais de cem
entidades entre elas o Conselho Nacional de Saúde,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que recolheu as assinaturas de mais de 1 milhão e 800 mil
assinaturas em apoio a uma proposição do mais alto
interesse para os brasileiros.
Trata-se, Sr. Mozarildo Cavalcanti, nosso Senador
de Roraima, do anteprojeto de lei de iniciativa popular
que destina mais recursos do Governo Federal para
a saúde e que foi entregue, na semana passada, ao
Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, em
cerimônia de que tive o prazer de participar.
A proposta determina a destinação de 10% da
receita corrente bruta da União ao Sistema Único de
Saúde, o SUS. É uma proposta generosa e ousada.
Vamos lembrar que receita corrente bruta é a soma
da arrecadação de tributos, impostos, contribuições e
outras receitas recebidas pelo Governo Federal. Ao
contrário do conceito de receita corrente líquida, não
estão aí deduzidas as transferências constitucionais.
Sr. Presidente, a reivindicação refere-se, portanto, a percentual de uma base de cálculo extremamente ampla.
Se a medida provisória for adotada, portanto,
proporcionará maior volume de recursos para a saúde,
o que é vital para o povo brasileiro, mas, justamente
por isso, por essa proposta, corre o risco de enfrentar
maiores resistências.
O projeto já havia sido entregue ao Presidente da
Câmara, o Deputado Henrique Eduardo Alves.
De acordo com a Constituição, a sociedade pode
apresentar ao Congresso um projeto de lei desde que
a proposta seja assinada por 1% da população eleitoral
distribuídos por pelo menos cinco Estados brasileiros.
Trata-se de uma proporção de apoios extremamente elevada, o que dificulta a formalização de propostas de iniciativa popular. Reconhecemos essa dificuldade, tanto assim que aprovamos, há pouco dias,
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado,
uma proposta de emenda constitucional que reduz
essa exigência.
Outra iniciativa de relevo é a proposta de emenda
constitucional do eminente Senador Pedro Taques –
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aqui presente – que permite a iniciativa popular também
para solicitar urgência a proposições em andamento,
emenda de que sou relatora na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a visita
dessas entidades em defesa da saúde pública ao Presidente do Senado teve como objetivo justamente proporcionar urgência, Senador Pedro Taques, à proposta
na Casa e reforçar a necessidade de mais recursos
para o setor da saúde.
Disse-nos o coordenador do Movimento Saúde
Mais 10, Ronald Ferreira dos Santos – que participou
dessa entrega da proposição –, que dispõe de estudos que indicam a viabilidade concreta de enfrentar
os problemas da saúde brasileira aprovando os 10%.
Lembrou o coordenador, ainda, que o autor dessa proposta não é o Governo, não é a Oposição, não
é o partido A ou o partido B. “São quase dois milhões
de brasileiros que apontaram quanto e de onde devem
ser aplicados os recursos do Orçamento”, afirmou o
participante dessa reunião.
O Presidente do Senado, Renan Caldeiros, já
observou que o Congresso está buscando formas de
melhorar a situação da saúde no País. Ele lembrou
que o Senado aprovou substitutivo do Senador Eduardo Braga ao Projeto de Lei da Câmara nº 41, de
2013, que destina os royalties da exploração do petróleo à educação (75%) e à saúde (25%). Também a
Presidenta Dilma Rousseff vem se empenhando no
combate às graves distorções que atingem nosso sistema de saúde. É o caso do Programa Mais Médicos,
que busca enfrentar o histórico problema da falta de
profissionais dessa área nas regiões mais pobres do
País, na periferia das grandes cidades e, também, na
nossa querida Amazônia.
Senador Mozarildo Cavalcanti, concedo um aparte
a V. Exª e, depois, um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB-RR) – Senadora Angela, eu não vou abordar o
Programa Mais Médicos, até porque sou Relator revisor
dessa matéria e, portanto, tenho é que discutir e aprofundar esse tema para que, do acordo, possa sair uma
melhor versão. Mas quanto à questão do Saúde+10, é
muito importante que realmente tenha sido um projeto de
iniciativa popular agora, porque nós já tivemos, lá atrás,
a oportunidade, quando da regulamentação da PEC nº
29, de estabelecer esses 10% como obrigatórios para
a União; no entanto, não conseguimos aprovar. Ficou
a obrigatoriedade de 15% para os Municípios e 12%
para os Estados, ficando a União sem um percentual.
Esse projeto, portanto, além da força de ter surgido da
iniciativa popular, realmente restaura o que nós sempre defendemos aqui, ou seja, que a União tivesse, de
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fato, a obrigação de reservar 10% do Orçamento para
aplicar em saúde. Agora, assim como a saúde não tem
só o problema de falta de médicos, também a saúde
não tem só o problema da falta de recursos. O mais
sério que eu acho é a corrupção no setor de saúde. Lá
no nosso Estado mesmo, há pouco tempo, houve uma
operação do Ministério Público Federal e da Polícia
Federal que constatou o desvio de R$30 milhões num
esquema de licitações fraudulentas para a compra de
remédios e de material de consumo dos hospitais. A
CGU, no ano passado, publicou uma matéria dizendo
que, nos últimos quatro anos, do ano passado para trás,
haviam sido desviados da Funasa, um órgão de saúde,
inclusive encarregado da assistência à saúde indígena,
R$500 milhões. Então, como eu sempre digo – e disse
isso ao Ministro da Saúde –, alocar mais dinheiro, sim,
mas implementar mais fiscalização, porque, senão,
continua a corrupção, e a gente vê isso de norte a sul,
de leste a oeste, até mesmo lá no nosso Estado, que é
pequenininho. Então, quero aplaudir o pronunciamento
de V. Exª e dizer que, de fato, esse é um caminho muito
importante para nós, aproveitando agora esse projeto,
resolvermos a questão do percentual.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR) – Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT-MT) – Senadora, eu gostaria de cumprimentá-la pelo
discurso e dizer que, quando eu me candidatei pela primeira vez, eu busquei os programas eleitorais de todos
os candidatos do Estado de Mato Grosso, nas últimas
três, quatro eleições, e vi que todos defendem a saúde.
A senhora já notou isso? Todos defendem a saúde. Há
mais de 20 anos, desde a Constituição, não se conta
um político que não defenda a saúde. Agora, há este
movimento que V. Exª está a fazer referência, em que
mais de dois milhões de brasileiros vêm ao Senado; no
entanto, muitas vezes, esses projetos de lei ficam aqui
engavetados. Já a proposta de emenda à Constituição,
que, para minha alegria, se encontra sob a relatoria de
V. Exª, com a sua sensibilidade e conhecimento, pode
resolver isso. O cidadão precisa fazer com que os projetos aqui tenham prioridade, projetos como este. Hoje,
qualquer pesquisa identifica que o principal problema do
cidadão brasileiro é a saúde. Existem, sim, as questões
da corrupção e da gestão – concordo inteiramente com
o Senador Mozarildo –, mas também nós precisamos de
recursos, para que nós possamos ter uma saúde que
faça com que o cidadão tenha a sua dignidade preservada na sua integralidade. Parabéns pela fala! Eu fico
feliz de a proposta de emenda à Constituição estar sob
a relatoria de V. Exª.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR) – Muito obrigada, Senador Pedro Taques.
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Eu queria agradecer e incorporar ao meu pronunciamento o aparte de V. Exªs.
O Senador Mozarildo Cavalcanti sempre foi um
defensor da saúde pública do nosso País e sempre
acompanhou, com muita presteza, como um verdadeiro fiscal, o investimento dos recursos públicos na
área de saúde, inclusive no nosso Estado de Roraima.
Senador Pedro Taques, nós estamos preparando
o relatório para apoiar a sua iniciativa no sentido de que
seja dado caráter de urgência à tramitação de projetos
de lei de iniciativa popular. Eu penso que, durante todos esses anos, toda a classe política brasileira lutou
para melhorar a saúde pública. Todavia, reconheço
que, apesar dos avanços que a saúde pública teve nos
últimos dez anos, no governo do ex-Presidente Lula e
no governo da Presidenta Dilma – e isto é uma unanimidade –, precisamos avançar muito mais. E nós estamos aqui, no Congresso Nacional, procurando fazer
o nosso papel, legislando e atendendo aos anseios e
às reivindicações da rua. Essa é uma demonstração. A
PEC de V. Exª, da qual sou Relatora, é uma demonstração de que nós, no Congresso Nacional, Senadores
e Senadoras, estamos tomando medidas para atender
aos anseios da população brasileira naquilo que ela
diz ser onde precisa melhorar, uma política pública que
precisa, sem dúvida nenhuma, de...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – ... um interesse maior dos Poderes
Executivo e Legislativo.
Agradeço os apartes de V. Exªs.
Sr. Presidente, eu vou, mais uma vez, reforçar
aqui que é um desafio da maior seriedade a questão
da saúde.
Eu tenho a confiança de que, com as medidas que
estamos adotando, estaremos, sem dúvida, contribuindo para enfrentar esses gravíssimos problemas e proporcionar melhor atendimento à saúde dos brasileiros.
É preciso reconhecer que a saúde está subfinanciada, sem dúvida nenhuma, para atender às necessidades da população.
Costumamos verificar, a cada dia, as dificuldades
enfrentadas por quem necessita do atendimento médico. As filas em postos de saúde e hospitais, com a
demora a se aplicar as devidas medidas terapêuticas
aos pacientes, constituem seus pontos mais visíveis.
Qualquer cidadão brasileiro sabe dessas dificuldades.
Decorrem, porém, de deficiências mais amplas. Já nos
referimos à carência de médicos, mas faltam também
outros profissionais de saúde. Fora dos grandes centros, essas carências se tornam ainda mais agudas.
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Há falta de postos de saúde e hospitais, embora
devamos reconhecer que muito se fez nos últimos anos.
Há falta de gestão, traduzida na dificuldade para os
pacientes fazerem os exames prescritos, assim como
para receberem medicação. Sabemos de hospitais
importantes em que falta até esparadrapo.
Existem problemas sérios de manutenção, com
equipamentos importantes quebrados com frequência
e sem reposição, caso de tomógrafos e outros aparelhos de alta tecnologia. A cada dia se registram casos
em que uma ambulância salvaria vidas, e não há ambulância disponível para atender.
Há também a necessidade de atualização permanente. Hoje, o mundo e o Brasil convivem com
diferentes perfis de doenças. Exemplo seria a maior
incidência de mais doenças crônico-degenerativas ou
doenças e agravos não transmissíveis.
O uso de drogas tornou-se causa permanente
de enfermidades a que se precisa fazer frente. Enfrentamos ainda novas e graves epidemias, como Aids,
dengue e outras. Juntam-se doenças velhas e novas
convivendo ao mesmo tempo. Tudo isso exige preparo especial em termos de qualificação de pessoal, de
modelos de atendimento...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR) – ... e, principalmente, de equipamento
atualizado.
Esse quadro, Sr. Presidente, mostra que o problema da saúde brasileira não se limita a recursos
financeiros, como colocou aqui o Senador Mozarildo
Cavalcanti, mas torna claro também que, sem esses
recursos financeiros, os problemas não serão enfrentados e não serão encontradas soluções.
O papel dos serviços de saúde é ajudar as pessoas a viverem mais e melhor. Sem recursos nós não
chegarem lá!
Por isso, Sr. Presidente, eu queria, aqui, encerrar
este pronunciamento falando da grande importância
dos avanços que esta Casa tem tomado no sentido de
tentar amenizar os graves problemas da saúde pública
em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT-AC) – Eu cumprimento a querida Senadora Angela Portela pelo pronunciamento, pelo tema
que traz à Tribuna; V. Exª, que trabalha tanto para bem
representar o povo do nosso Estado vizinho, Roraima,
junto aos colegas, Senadores Mozarildo e Romero Jucá.
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Convido, para fazer uso da tribuna como Líder, o
Senador Mário Couto. Em seguida, falará o Senador
Casildo Maldaner, que já está aqui à espera.
Senador Mário Couto, V. Exª tem a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro quero dizer da minha satisfação de poder falar
novamente com V. Exª dirigindo os trabalhos desta tarde.
Vou falar hoje, Presidente, da minha decepção
no dia de ontem. Acho que ontem nós passamos por
um dia triste neste Senado, neste Congresso Nacional.
Eu quero dizer que fui para minha residência indignado com o que vi aqui no Congresso Nacional. Aliás,
retirei-me da sessão porque foi um dia negro para o
Congresso Nacional.
Acho que, na história do Brasil, na história do
Congresso Nacional, a Câmara foi invadida, o Congresso Nacional foi invadido pela primeira vez. Acho que
nem na revolução aconteceu o que aconteceu ontem.
Participei de uma reunião de líderes tumultuada em
que a voz de qualquer parlamentar ali não significava
absolutamente nada.
A ordem da Presidenta era manter os vetos a qualquer custo – esta sempre é a ordem dela. Esta Presidenta que torna, cada vez mais, visível o poder de mando
no Congresso Nacional, o poder de mando no Senado
Nacional, o poder de mando na Câmara dos Deputados.
Foi ridículo! Enquanto o povo brasileiro gritava lá
fora... Lá fora não; não era lá fora não era aqui dentro!
Os jornais falam em quinhentas pessoas, mas havia
mais de três mil pessoas, médicos, policiais reivindicando os seus direitos Brasil.
Quem dita os direitos do povo brasileiro, hoje, não
é o Senado, não é o Congresso, não é a Câmara; é a
Presidenta Dilma. Ela determinou àqueles que estão
sob o seu comando que aqueles vetos não deviam ser
aprovados, e não foram aprovados, mesmo com o Plenário do Congresso Nacional invadido, mesmo com as
pessoas repetindo o grito de ordem “queremos justiça”,
mesmo em se tratando de uma questão de médicos,
que a Dilma agora está buscando lá fora.
E é muito engraçado, Presidenta: Vossa Excelência, que tenta justificar a saúde brasileira na aquisição
de médicos, vai mandar para o meu Estado – vejam o
que a Dilma faz com o Pará... Sabem quantos médicos
a Dilma contratou para o Estado do Pará? Um médico! Dá para achar graça, Dilma. Dá para achar graça,
Dilma. E me parece que o médico é alemão. Como é
que tu mandas um médico alemão para o Município
de Breves, no Marajó? Lá se fala um dialeto, Dilma!
Como é que vão se entender um cidadão que fala um
dialeto marajoara e um médico alemão? Dilma, estás
brincando com o país! Dilma, leva a sério o Brasil!
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Ainda há pouco, eu ouvi um orador falar sobre
saúde, que a saúde melhorou.
Nós estamos brincando com a Nação. Eu aqui
alertei há muitos e muitos dias. Eu vim a esta tribuna
por várias vezes. Colegas Senadores, parecia que não
me ouviam. Mas eu disse desta tribuna muitas vezes,
Brasil, Pátria amada querida: o Brasil é um País hoje
em convulsão. O País hoje é um País em convulsão.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Você liga o rádio, liga a televisão, não há um dia
sequer em que o povo não esteja na rua. Nem um dia!
Todos os dias, ao ligar a televisão – Globo, Record,
Band, qualquer uma delas –, você vai ver como o País
está em convulsão. Vou mostrar para o Brasil por que
tudo isso acontece. Vou mostrar para o Brasil. Estão
aqui os dados na minha mão.
Já vou descer, Presidente, é rápido.
Estão os dados aqui na minha mão, e eu repito:
eu não venho a esta tribuna sem documentos. Eu não
falo nesta tribuna sem documentos. Está aqui o documento que prova por que a Dilma manda no Senado,
na Câmara e no Congresso.
O exemplo de ontem: pela primeira vez, o Congresso foi invadido. Mas aqueles que são beneficiados
disseram: “Ela não pode ser decepcionada. Ela não
pode dormir aborrecida hoje. Que se lixe o povo brasileiro!” E mantiveram o veto. Olhem por quê: do mês
de janeiro, Brasil, até o mês de julho, a Dilma mandou
para o Congresso Nacional, para os Senadores e Deputados da Base dela, para votarem com ela, para
ficarem sob a ordem dela, R$1,2 bilhão.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Pasmem, senhoras e senhores. Só nesses 16 dias,
quando começou a crise das ruas, quando começou a
necessidade de se segurar os Deputados e Senadores
aliados a ela, ela liberou nada mais, nada menos de
R$1,8 bilhão! É aqui que está o nó, Brasil! É pagando,
é moeda de troca, Brasil! Ai daquele que ontem votasse
contra ela! Ai daquele que tivesse a coragem de votar
a favor do povo brasileiro! É por isso que o Brasil está
nas ruas! O povo brasileiro não aguenta mais! O povo
brasileiro disse que basta de [Art. 19 do RISF]!
Tire a palavra chula do meu pronunciamento,
Presidente.
Triste foi o dia de ontem no Congresso Nacional.
Eu não participo disso, Presidente, mesmo que eu leve
falta. Não participo desse tipo de agressão ao meu País
e ao povo brasileiro.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Mário Couto. Peço que seja retirado, atendendo ao
Regimento e à solicitação de V. Exª, a palavra chula
do pronunciamento de V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, tendo em vista
que o Senador Walter ainda não está aqui, o Senador
Casildo Maldaner, como orador inscrito, em permuta
com a Senadora Angela Portela. Depois, a Senadora
Ana Amélia, para uma comunicação inadiável, e eu volto
e sigo com a lista de oradores, Senador Cyro Miranda.
Com a palavra V. Exª, Senador Casildo Maldaner,
bom e querido amigo nesta Casa.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro Presidente Jorge Viana e caros colegas,
antes de mais nada, com muita honra, quero fazer um
registro, aqui da tribuna, de uma Bancada de Vereadores
do nosso Partido em Guaramirim, que se encontra aqui na
tribuna de honra: os Vereadores Rafael Luis Otto, Charles
Longhi, a Vereadora Sandra Jahn e o Vereador Everaldo
Sprung – os quatro Vereadores da nossa Bancada em
Guaramirim, um grande Município na região do Médio
Vale, começa ao norte do Estado, na região de Jaraguá,
Joinville, é um centro de distribuição de gás para nossa
região do Sul, para o nosso Estado, é um Município importante, ligado aos diversos portos, principalmente ali da
região de São Francisco, enfim estratégico Município. Os
vereadores vieram a Brasília e também ao Senado para
tratar, conosco e com a Câmara, de interesses daquela
municipalidade. É com muita honra que nós registramos
a presença deles aqui, neste momento.
Caro Presidente, nobres colegas, venho trazer
algumas reflexões sobre a importância da manutenção
das APAEs. É um tema que está muito presente hoje
em função do debate da educação, das novas regras
no campo da educação. A questão das APAEs, não só
no meu Estado, mas no Brasil, tem um peso muito forte.
O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo
IBGE, nos traz informações reveladoras sobre uma
parcela da população merecedora de atenção redobrada: os portadores de necessidades especiais, grupo
cuja integração plena permanece um desafio ao País.
De acordo com o levantamento, mais de 45 milhões
de brasileiros têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou mental. Juntos, formam expressiva
parcela de 24%, ou seja, quase um quarto da população.
Até eu fiquei e discuti com a minha equipe no gabinete.
Praticamente um quarto dos brasileiros, quer queira, quer
não, tem alguma deficiência de um tipo ou de outro. É um
número expressivo. É muita gente no Brasil.
A integração dessas pessoas ainda é um sonho
distante, apesar dos notáveis avanços alcançados. Só
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para dizer, mandamos levantar e, nos Estados Unidos,
que tem 50% a mais que a nossa população brasileira,
há também, em vez de 45, mais ou menos 56 milhões.
Em torno de 19% da população norte-americana, também têm algum tipo de deficiência física, ou motora, ou
auricular, ou qualquer uma dessas. Eles perdem para
nós em 5% mais ou menos, mas também é expressivo.
Isso no mundo é muito forte.
Hoje, temos reservas de vagas em concursos
públicos para portadores de deficiência, apesar da
carência na formação dos profissionais.
Temos uma ampla legislação inclusiva, mas ainda não conseguimos o avanço básico e elementar de
adaptar nossas calçadas para a acessibilidade plena.
Falo em calçadas para não falar dos prédios, das estradas, das rampas, dos carros, dos ônibus para darmos
acessibilidade às pessoas com alguma deficiência.
O campo da educação é emblemático na compreensão dessa carência. Dos mais de 45 milhões de
portadores de deficiência, quase 25 milhões não têm
instrução alguma ou não terminaram ao menos o ensino fundamental. Na outra ponta, entre aqueles que
concluíram ensino superior, só apenas 2,8 milhões.
Percentualmente, podemos dizer que apenas 6% de
todo universo de portadores de deficiência conseguem
o diploma de ensino superior, enquanto 56% não chegam ao ensino médio.
É importante ressaltar, caros colegas e nobres Senadores, esse é mais um obstáculo a ser enfrentado por
essas pessoas que já lidam, cotidianamente, pela superação de suas dificuldades. Neste momento, o Senado
Federal discute mais uma importante etapa na batalha
permanente pela integração. Está em tramitação, agora na Comissão de Constituição e Justiça, da Casa, o
projeto de lei que trata do Plano Nacional de Educação.
O texto aprovado pela Comissão de Assuntos
Econômicos, onde o projeto tramitou inicialmente, com
relatoria do senador José Pimentel, prevê que o atendimento escolar aos estudantes com deficiência deve
ser universalizado na rede regular de ensino.
Até aí, nenhum problema. Todos concordamos que
a rede pública deve oferecer suporte e permitir uma
inclusão para os portadores de necessidades especiais. Diversas escolas, municipais e estaduais, estão
seguindo esse caminho, com resultados formidáveis.
É o que preconiza a Convenção da ONU sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil
é signatário. O texto reconhece o direito à educação
para essas pessoas e se compromete a realizá-lo, sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, com um sistema educacional inclusivo.
O problema é que, com a redação proposta,
esse atendimento seria feito exclusivamente pela rede
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pública, dificultando a atuação de entidades como as
APAEs no atendimento suplementar aos portadores
de necessidades especiais.
A Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – é um vigoroso e atuante movimento, com mais
de 50 anos de atividade, presença em dois mil Municípios
de 23 Estados, atendendo cerca de 250 mil pessoas com
deficiência. Indubitavelmente, trata-se de um relevante
trabalho, com pleno reconhecimento da sociedade.
Contudo, não acredito que a questão deva ser
personalizada, em defesa desta ou daquela entidade.
O objetivo maior é a inclusão permanente, com a capacitação da rede pública para atendimento ao portador de deficiência.
Contudo, essa meta será alcançada pela união
de forças, com o trabalho da sociedade civil organizada, e não pela sua exclusão. Uma opção não precisa,
obrigatoriamente, eliminar a outra, tendo em vista que
as necessidades de cada pessoa são variadas. Vale,
mais uma vez, a máxima: é preciso tratar igualmente
os iguais, e os desiguais, na medida da sua desigualdade, para alcançar o equilíbrio. Repito: é preciso tratar
igualmente os iguais, e os desiguais, na medida da sua
desigualdade, para alcançar o equilíbrio.
Não podemos eliminar, por decreto, o direito das
pessoas de buscar a forma de integração e educação
especial que melhor lhe convier. A liberdade de escolha e o respeito às necessidades peculiares a cada
um são princípio básico de cidadania e respeito à dignidade da pessoa, de acordo com os mais elevados
princípios constitucionais.
São reflexões, Sr. Presidente Jorge Viana, caros
colegas, Senador Walter Pinheiro – que, pelo que vejo,
deve falar em seguida, pois adentrou e a permuta que nós
fizemos foi para que ele não perdesse a oportunidade –,
sobre um direito válido. Os deficientes, de uma forma ou
outra, são 40 e poucos milhões, no Brasil – nós temos,
praticamente, 24% dessas pessoas –, para frequentar
as escolas, as repartições públicas, as escolas públicas,
claro, para adaptação, etc. e tudo, é fundamental.
Agora, é necessário, como eu disse, tratar os
iguais com igualdade, mas os desiguais também têm
que ter as suas peculiaridades. Elas têm que ter um
tratamento diferenciado. Assim como um aluno, muitas
vezes, precisa de algumas aulas adicionais de matemática, uma matéria mais técnica, para acompanhar
os estudos, essas pessoas também devem ter um tratamento diferenciado. Nós temos que ter esse cuidado.
E as APAEs no Brasil e no nosso Estado, principalmente, Santa Catarina, dão um atendimento muito
peculiar a essas pessoas com alguma deficiência. Isso
é fundamental.
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Por isso, trago aqui esse assunto, para
consorciarmos, adaptarmos isso em conjunto, a fim de
que todos tenham seus direitos e possamos avançar
cada vez mais.
Essas são as considerações, caro Presidente,
nobres colegas, que eu não poderia deixar de trazer
na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e agradeço a atenção, Senador Casildo Maldaner.
Sigo agora, convidando a Senadora Ana Amélia,
querida colega também, para fazer uso da palavra,
para uma comunicação inadiável.
Em seguida, o Senador Walter Pinheiro, que está
aqui ao lado.
V. Exª, Senadora Ana Amélia, tem a palavra para
uma comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Caro Senador Jorge Viana, Senador Walter Pinheiro, Casildo, Senadores, Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a
primeira votação dos vetos presidenciais feita sob as
novas regras do Congresso não deve ser vista como
derrota de um grupo ou vitória de outro. Ao negociar
os pontos polêmicos com Deputados e Senadores, o
Executivo se viu forçado a deixar de lado, às vezes, uma
atitude aparentemente autoritária, de poder excessivo,
comum na edição de inúmeras medidas provisórias,
para se envolver mais com o Poder Legislativo. Como
tenho dito, o fortalecimento das instituições deve ser
uma lição diária e obrigatória no processo democrático.
Mesmo após o Congresso Nacional, lamentavelmente, ter mantido os quase 50 vetos parciais de quatro
propostas legislativas (Lei do Ato Médico – votei pela
derrubada do veto, é público e notório; o voto é secreto,
mas a minha posição é clara –; ampliação do Programa Universidade para Todos, ProUni; desoneração de
produtos da cesta básica; e ajustes nos cálculos dos
repasses dos Fundos de Participação dos Estados e
dos Municípios, FPE e FPM), conseguimos iniciar esse
importante processo de revisão dos vetos, com prazos
e negociações claramente definidos.
A próxima sessão do Congresso está marcada
para o dia 17 de setembro. Outros vetos trancarão a
pauta, por excederem prazo de 30 dias para votação,
conforme as novas regras. Poderão ser colocados em
pauta 127 vetos.
É importante lembrar que a voz das ruas não se
calou. Está, talvez, menos intensa, mas persiste. A sequência de episódios organizados por categorias profis-
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sionais, que invadiram, lamentavelmente, os corredores
e o plenário do Congresso na noite de ontem, é uma
demonstração da insatisfação popular. Aproximadamente
500 pessoas estiveram aqui para reivindicações, resultando, inclusive, em episódios lamentáveis, como tumultos e desentendimentos com a segurança desta Casa.
Os entendimentos entre o Governo Federal e o
Congresso devem continuar, respeitosamente, resguardadas as naturais divergências. A cobrança adicional
de 10% do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, por
exemplo, aumenta os custos das empresas e dificulta
novas contratações no mercado de trabalho. Essa taxa
adicional já deveria ter acabado no ano passado, mas,
lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo após
a decisão do Congresso Nacional, que aprovou o fim
dos 10% no dia 3 de julho. A meu ver, esse veto deve
ser derrubado pelo Congresso Nacional.
Outro exemplo é o Reintegra, programa que devolve ao exportador 3% do faturamento com vendas
de produtos manufaturados e que também está ameaçado por vetos da Presidente da República. Setores
importantes para a economia do País, especialmente
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, como é o caso
da indústria calçadista, precisam do Reintegra para
manter a competitividade.
Recentemente, escrevi artigo para a Folha de
S.Paulo, mostrando a relevância de um orçamento real,
planejado e executado. Muitos vetos foram apostos
equivocadamente, porque a gestão orçamentária do
Governo tem enfrentado graves limitações.
O Brasil mudou, mas a forma de administração
do Orçamento, assunto prioritário nos parlamentos
mais desenvolvidos do mundo, continua, lamentavelmente, ultrapassado.
Se o Orçamento é de ficção, por que os Parlamentares investiriam tempo e trabalho na discussão de
programas e prioridades, políticas para defesa nacional,
saúde pública, educação, segurança? Nas condições
atuais, todos sabem que, logo no primeiro decreto
de contingenciamento, no início do ano, o Executivo
decidirá o que será e o que não será feito, anulando,
portanto, todo o esforço legislativo! Precisamos acabar com a prática do “toma lá, dá cá”, como aconteceu
especialmente ontem, num dia decisivo.
Como disse o especialista em gastos públicos e
ex-Presidente da Associação Brasileira de Orçamento Público do Rio Grande do Sul, Álvaro Fakredin, em
mensagem a mim enviada, na semana passada, não
se pode desmoralizar o trabalho legislativo nem o planejamento orçamentário, importante atribuição parlamentar. Deve-se buscar o bem-estar do todo e não de
um grupo específico.
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O movimento que vemos nesta Casa, com a análise de vetos presidenciais, é, na verdade, um resgate de
poderes e responsabilidades que sempre deveriam ter
sido do Congresso Nacional. Essa é a minha opinião,
no day after, após a apreciação dos vetos presidenciais.
Queria encerrar esta breve comunicação, falando
de uma questão que me alegrou muito, Senador Jorge
Viana. Ontem, a Comissão de Educação do Senado
Federal votou, em caráter terminativo, um projeto de
minha autoria que veio de uma iniciativa popular, veio
de uma iniciativa da própria comunidade de Carlos
Barbosa, uma cidade na Serra Gaúcha muito conhecida de todos, porque é a capital nacional do futsal.
O futsal foi reconhecido pela FIFA como um esporte profissional, reconhecido nas disputas internacionais. Ao apresentar o projeto do Senado para declarar
Carlos Barbosa a capital brasileira do futsal – a Associação dos Moradores do bairro Ponte Seca me enviou
a sugestão, assinada pelos seus líderes –, eu apenas
traduzi, através do projeto, aquilo que queria a comunidade dessa associação, cuja Presidente é a Rosalete
Dressler Heck, e o Vice-Presidente Ildo Spessatto. Na
pessoa dessas duas figuras, quero homenagear todos
os integrantes daquela comunidade, mas especialmente
os atletas que vêm, às vezes, de famílias pobres e que
têm nesse esporte uma condição de inclusão social.
O futsal, hoje, no Brasil, tem nomes expressivos,
como o jogador Falcão, que dispensa apresentações
e comentários. Penso que estamos, dessa forma, homenageando não apenas o Município de Carlos Barbosa, mas também o que representou essa condição.
Espero que a Câmara dos Deputados, brevemente,
aprove essa matéria.
E, por fim, queria também me associar ao que
o Senador Casildo Maldaner aqui falou em relação à
questão da educação especial para as crianças no
sentido de defender o trabalho que as APAEs, Associações de Pais....
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ... e Amigos dos Excepcionais, vêm realizando ao
longo de muitas décadas.
E, exatamente para manter o que a Câmara dos
Deputados aprovou, como o Senador Paulo Paim já referiu aqui e o Senador José Pimentel, da mesma forma,
é que estamos integrados, Senador Casildo Maldaner,
em defender o trabalho dos APAEs, desejando que se
preserve esse trabalho, porque uma criança especial
precisa de uma educação especial. A inclusão é uma
coisa absolutamente necessária, mas colocá-la junto,
numa escola convencional, pode ser um problema para
a professora, que não está preparada para isso. Nas
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dificuldades, para quem ela vai dar atenção? Para os
alunos que estão estudando na classe ou para aquela
criança que precisa de um tratamento especial? É esse
o dilema. Então, é preciso manter esse trabalho, não
quebrar um vínculo, uma relação, um trabalho que as
APAEs vêm realizando no Brasil inteiro com o apoio de
toda a sociedade. Não vi ninguém que tenha criticado
ou feito qualquer referência que não seja positiva em
relação ao trabalho das APAEs.
Por isso, venho, em nome das APAEs do Rio
Grande do Sul, desejar que o Governo realmente entenda e mantenha o que a Câmara decidiu em relação
ao ensino especial para essas crianças.
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Tenho certeza de que V. Exª, com a sensibilidade que tem, e o Senador Walter Pinheiro, da mesma
forma, vão aderir a essa campanha que estamos fazendo, assim como o Senador José Pimentel já o fez.
O Senador Paim também já mencionou, e, hoje, o Senador Casildo Maldaner também fez essa referência.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, querida colega, Senadora Ana Amélia.
Convido para fazer uso da palavra...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Casildo
Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Enquanto o Senador Walter Pinheiro
se desloca para a tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo orador inscrito é o Senador Walter Pinheiro, e, depois, se não estiver presente
nenhum dos colegas, como o Rodrigo Rollemberg, eu
farei uma comunicação inadiável.
Pela ordem, V. Exª tem a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Antes de o Senador Walter Pinheiro começar e agradecendo à Senadora Ana Amélia, eu quero registrar a
presença, na tribuna de honra, dos catarinenses: Sr.
Osnildo Osmar, Presidente da Associação dos Despachantes de Trânsito (Adotesc), que está conosco e
é de Florianópolis; Sr. Lino de Farias, que é de Nova
Erechim e é Vice-Presidente da Associação; o Sr. Vitor,
Presidente da Associação Regional, com sede em Rio
do Sul; o Sr. Euri, Diretor de Legislação, que foi prefeito
de Cunha Porã, no oeste catarinense; o Sr. Lúcio, Diretor Financeiro – eu estava dizendo que ele é o ministro
da Fazenda da Associação –, e o Sr. Antônio Schmidt,
criador de ovelhas de grande pedigree. Ele é Presidente
da Associação do Alto Vale do Rio do Peixe, com sede
em Caçador, lá na região norte de Santa Catarina.
Então, eu tinha que fazer, Senador Walter Pinheiro, caros colegas, o registro desse grupo de catarinenses que está aqui, na tribuna de honra, neste momento.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu me esqueci, Sr.
Presidente Jorge Viana, de solicitar a transcrição nos
Anais do Senado Federal da carta que recebi da Associação dos Moradores, durante o pronunciamento que
fiz a respeito de Carlos Barbosa como capital nacional do futsal. Então, eu queria pedir a transcrição nos
Anais do Senado Federal, se V. Exa assim determinar.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Mesa atende V. Exa nos termos
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do Regimento. Peço que seja transcrito e possa constar nos Anais do Senado Federal.
Devo dizer que comentei aqui com o Senador Walter
Pinheiro que eu fiquei surpreso, porque também do Ceará vêm grandes jogadores, mas Carlos Barbosa, de fato
– ele me falava –, é a capital do futsal. E eu parabenizo
todos os moradores. Sei que de lá, de fato, vêm quadros
que fazem o Brasil ter a fama que tem no futsal. Uma
das melhores seleções do mundo sempre é a brasileira.
Com a palavra V. Exa, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Senador Jorge Viana, Sras e Srs. Senadores, eu quero aqui, nesta tarde, tocar num assunto
– inclusive o Senador Casildo Maldaner falou sobre
isso com muita proeza – que envolve a questão da
mobilidade. Trata-se de um aspecto fundamental, que,
volto a frisar, foi muito bem citado aqui pelo Senador
Casildo: o respeito à pessoa com deficiência.
Eu sempre tenho dito, Senador Casildo, que um
dos grandes problemas da cidade de Salvador, por
exemplo, é o fato de não haver passeio; é uma cidade
que foi feita para quem anda de carro. Não é uma cidade planejada para permitir o deslocamento por parte do pedestre e, muito menos, para atender a essa
necessidade de 24% da população.
Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas
acham que é só um tratamento pontual ou coisa do
gênero. Mas eu sempre costumo dizer, Senador Casildo, que é punir a pessoa com deficiência duas vezes
ou condená-la a ficar efetivamente só em casa. Então,
esse é um dos absurdos.
Eu me recordo de que, numa determinada etapa da minha vida profissional, a gente deparou com
problemas.
Eu venho de uma empresa em que eu era obrigado
a fazer muito planejamento para adoção e expansão de
sistemas, e lá havia, e ainda há, o nosso companheiro Jayme, arquiteto, que sofreu um acidente. Certa feita, estive
no setor de engenharia e planejamento, e Jayme, sentado
em frente à prancheta, disse-me: “Pinheiro, agora estou
entendendo como uma pessoa com deficiência sofre”.
E ele fez um desenho, Senador Casildo, do sanitário de um banheiro de um grande shopping. E ele
dizia: “Olha, Pinheiro, e quando a gente cobra das
pessoas, estas dizem: ‘está aqui, para a pessoa com
deficiência, o shopping planejou’. Mas o vaso, o local
ao qual a pessoa com deficiência vai, Pinheiro, está
na diagonal do banheiro”.
E basta o sujeito ter o ensinamento daquela matemática a que V. Exª se referiu. A diagonal, portanto, é
como se fosse a hipotenusa. E, na matemática, aprendemos, principalmente na geometria, que a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Portanto, é a
distância mais longa.
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E aí a pessoa diz: “Eu atendi à pessoa com deficiência”. Porém, coloca-a para percorrer a maior distância.
Então, esse problema acontece no planejamento das cidades, num momento em que estamos discutindo sobre mobilidade, Senador Casildo, questões
como aumentar o metrô, melhorar o sistema de ônibus,
melhorar as vias.
E quando perguntamos sobre os equipamentos
para a pessoa com deficiência, verificamos que não
temos 24% dos transportes públicos equipados com
estruturas para atendê-la. Porém, 24% da população
é portadora de deficiência.
Pois não, Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Fico feliz em ouvir V. Exª. A Senadora Ana Amélia,
inclusive, fez referência a esse assunto, e o Senador Paulo
Paim também discorreu sobre esse tema hoje. Fiz uma
alusão à matemática para que houvesse um tratamento
diferencial. Em matéria de matemática, eu, por exemplo,
patinei. Achava as matérias Física e Matemática mais
difíceis do que as de relações humanas. Eu sentia isso.
Eu sei que muitos recebem aulas em separado. E V. Exª
estava me dizendo que foi professor de Matemática.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Ganhei a vida, inclusive, pegando as
pessoas que perdiam na recuperação, dois, três anos.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Sei que V. Exª é um grande engenheiro, foi
Secretário de Planejamento do Estado da Bahia, e
é um grande organizador. Fiquei muito feliz também
por entender melhor essas pessoas com deficiência,
esses nossos estudantes. Ao mesmo tempo em que
procuramos fazer com que frequentem aulas públicas
no geral, nós temos que, como eu dizia, dar tratamento igual aos iguais, mas também temos que medir a
desigualdade, aquelas particularidades nós temos
que atender. E vejo com grande destaque as APAEs
que, pelo que disse a Senadora Ana Amélia, são muito fortes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e
no Brasil inteiro, dando tratamento aos portadores de
algumas deficiências. Fico muito feliz com V. Exª, que
é mestre na área e entendeu perfeitamente que nós
precisamos cuidar disso. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Isso é importante, Senador Casildo,
porque, todas as vezes em que nós vamos discutir
mobilidade, todo mundo só imagina a mobilidade da
seguinte forma: “Eu preciso de vias largas; eu preciso
de transporte para transportar massa; eu preciso de tirar
carro de rua”. Então, todo o discurso é pautado para a
estrutura de mobilidade, entendendo como transporte.
Quer dizer, o deslocamento das pessoas termina não
entrando na conta do planejamento. Termina não entrando na seara, principalmente, daqueles que têm a
maior dificuldade para o deslocamento.
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Então, não é só ter o passeio. É ter passeio – aliás,
V. Exª chama de calçada; na Bahia a gente chama de
passeio – largo, é ter passeio com equipamentos. Por
exemplo, Senador Casildo, nós estamos discutindo lá no
Estado da Bahia a possibilidade de levar para o Estado
uma empresa que fabrica equipamentos que são conhecidos como sinaleiras. O paulista, por exemplo, chama
aquilo de farol; na Bahia, se a gente for procurar um farol,
Senador Aloysio, a gente vai andar muito. Em São Paulo
é farol, mas, na Bahia, farol está em Itapuã. A sinaleira,
lá em São Paulo, é farol, que não deixa de ser um farol.
O que é que nós estamos tentando com isso?
Por exemplo, o sujeito que vai atravessar a rua. Vamos
pegar aqui, de brincadeira, um dos primos nossos, o
Eudes, que costuma dizer: “Pinheiro, eu sou o cego
mais ágil que tem”, ainda fica brincando com a gente.
Aí você bota um sinal. E então: “Não, mas a gente botou um sinal sonoro”.
Sim, e na hora em que estiver apitando que vai
fechar a tal da sinaleira ou o tal do farol, essa pessoa
com deficiência vai sair correndo? Eu quero saber como
ela vai correr? Então, você precisa ajustar isso. Um dos
pontos que nós estamos sugerindo a esses fabricantes
de sinaleiras é botar um dispositivo, meu caro Pedro
Taques, para que seja emitido um sinal para que o fechamento para o pedestre só se processe quando ele
chegar do outro lado da rua, quando ele chegar na calçada, quando ele já tiver atravessado a rua como um todo.
E a outra questão é, por exemplo, sobre surdos
e mudos. Imaginem um surdo e mudo quando chega
num hospital. Ele não consegue ler as placas. Não há
sinalização em libra. Aí, ele vai ter que conversar com
alguém ou, então, ele vai ter que andar com um tradutor de libra a tiracolo. Quando ele vai para a consulta
com um médico, ele tem que levar uma pessoa para
acompanhá-lo, para poder traduzir, Senador Mozarildo.
Há, inclusive, em teste na página na Câmara, e
estou pedindo para ver se a gente faz na página do
Senado, o uso de um “avatarzinho”, um sistema que
permite fazer toda a tradução nos dois sentidos: fazer
a leitura dos sinais e traduzir para texto; e fazer a tradução dos textos para a libra, para permitir que qualquer
cidadão desses, inclusive, possa adentrar a página da
Câmara dos Deputados, a página do Senado, chegar
num hospital, poder dialogar com o médico. Portanto,
ali, enquanto ele dialoga, vai traduzindo em sinais.
Nós estamos usando isso, Senador Jorge, experimentalmente na página da Câmara, desenvolvido por
brasileiros. Esse software foi desenvolvido por brasileiros.
Então, ajustar tudo isso a esse sistema de mobilidade.
E estou me referindo com incidência à mobilidade
porque nós estamos fazendo investimentos enormes.
Hoje, por exemplo, neste exato momento, na Bolsa de
São Paulo há abertura dos envelopes para o consórcio
que deve se apresentar para a construção do metrô de
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Salvador. Deve estar ocorrendo, se já não ocorreu. No momento em que eu estava vindo para cá, estava iniciando
o processo para a construção do metrô de Salvador. Uma
das exigências, em minha opinião, deve ser esta: ajustar esse sistema de transporte para isso; você imaginar,
pensar o deslocamento nas cidades, pensar nas vidas.
Há outro exemplo que eu dou permanentemente
em Salvador, Senador Jorge Viana. Nós temos numa
localização hoje que, em minha opinião, é o cotovelo da
cidade – e chamo de cotovelo porque tudo passa por
ali, tudo engarrafa ali, tudo termina interrompendo ali – a
estação rodoviária, dois grandes shopping centers, um
conjunto de salas. É o centro financeiro hoje. Num lugar
mais ajustado. Um shopping quase de frente para o outro.
Se o sujeito quiser sair de um shopping para o outro, ele
tem que pegar o carro. Uma área própria para grandes
calçadões – estou até usando aqui o exagero de linguagem, porque calçadão, por si só, já é grande – não tem
árvores, não tem nem passeio, quanto mais calçadão.
E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da
Bahia funciona em um prédio que é perto desse lugar.
E eu perguntava aos técnicos: “Vocês, ao meio dia, no
horário de almoço, vão para o shopping almoçar? Vocês vão a pé?”. Eles disseram: “Não tem como”. Então,
isso acontece em todas as cidades.
As cidades foram pensadas excluindo os cidadãos. As cidades foram pensadas de maneira que não
levem em consideração o chamado deslocamento a pé.
Salvador tem vários trechos em que os trabalhadores
se deslocam a pé para o trabalho, mas vão fazendo
um verdadeiro zigue-zague. Ora dão nó de corpo num
carro, ora se viram ali entre uma coisa e outra e, sem
contar, Senador Jorge Viana, que ciclovia no Brasil ,
quando alguém constrói, é motivo de propaganda para
dez anos. Vira uma verdadeira festa.
Então, fica aqui esse chamamento para que a
gente possa discutir esse tema. Esse foi o debate que
fizemos aqui exaustivamente sobre a questão da importância da mobilidade, dos investimentos, da aplicação
de recursos, da possibilidade de repensar as nossas
cidades, de dotar o sistema público de transporte. Aliás, esse foi um dos temas, Jorge, mais cobrado nas
chamadas manifestações de rua ocorridas no Brasil
no último mês de junho.
Esse foi um dos temas mais cobrados. A pessoa
diz assim: “Mas minha vida melhorou”. V. Exª é testemunha do que eu disse, e inclusive a Presidenta Dilma,
mas melhorou dentro de casa. A vida degradou na rua.
Eu tenho emprego, mas passo seis horas dentro do
ônibus. Eu consegui comprar um carrinho, mas não tenho como botar na rua para andar. Eu melhorei minha
vida, mas não tenho como me deslocar nas cidades.
Portanto, há um preço caríssimo. O transporte
público no Brasil é um dos mais caros do mundo, de
péssima qualidade, com todo o sistema de tecnologia
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adotada. Há até ônibus biarticulado, ônibus com sistema hidráulico, com sistema de não sei das quantas,
mas continua bonitinho e ordinário. Então, o conceito de
mobilidade tem que levar em consideração o aspecto
ser humano e não somente asfalto, asfalto, concreto,
viadutos ou coisas do gênero.
Se não conseguirmos traduzir essa questão da
mobilidade para, na inteireza da palavra, conceber
como o velho direito de ir e vir, de se mover, e inclusive
no que diz respeito a preço de tarifa e condições para
que isso se processe, se não fizermos isso, é melhor
mudarmos o nome de mobilidade para uma verdadeira
imobilidade urbana ou degradação urbana que vai se
consolidando cada vez mais no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Walter Pinheiro, e peço, se puder assumir a Presidência, para que eu, como último orador inscrito para um
comunicação inadiável, possa usar da palavra.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Concedo a palavra ao Senador
Jorge Viana, que falará neste momento como orador
inscrito na comunicação inadiável.
Senador Jorge Viana, V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo. PT
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Caro colega Walter Pinheiro, que inclusive estava aqui fazendo uso de um tema que eu trago
para a tribuna e espero seja objeto de deliberação hoje.
Hoje, pela manhã, eu fui Relator na Comissão de
Infraestrutura e apresentei um parecer que, por unanimidade, foi acolhido no projeto que tem origem em uma
proposta do Deputado Mendonça Filho e que, em entendimento com o Líder do Governo José Pimentel e com
outros Líderes, ganhou regime de urgência. O Governo
da Presidenta Dilma resolveu ter como prejudicada a medida provisória que trata do assunto, e estamos fazendo
o aproveitamento do Projeto de Lei nº 46, da Câmara
dos Deputados, de 2013, do Deputado Mendonça Filho.
Trata-se de iniciativa que atende a agenda do
País hoje, o cidadão brasileiro, aquele que mais sofre, as manifestações das ruas. Bem cedo, antes das
oito, o Presidente Collor, Presidente da Comissão de
Infraestrutura, já estava trabalhando.
Eu cheguei bem cedo. Fui o segundo a colocar o
meu nome no painel hoje, mais cedo do que sempre
chego, e pude participar de um histórico momento nas
Comissões desta Casa, do nosso Senado.
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Por iniciativa do Senador Cristovam, tivemos um
debate na Comissão de Serviços de Infraestrutura sobre educação. Estavam lá o Ricardo Paes de Barros e
o Dr. Ozires Silva. Foi fantástico, Senador, debater no
lugar apropriado. Todos que vieram aqui, ao longo dos
anos, falar de infraestrutura, transporte, custo Brasil e
de logística, todos chegaram à mesma conclusão: é
necessário priorizar e investir em educação no País.
E aí, por iniciativa do Senador Cristovam, a Comissão
de Infraestrutura discutiu pura educação, e foi um debate extraordinário. Em outro momento, quero trazer o
conteúdo desse debate para a tribuna, mas vou fazê-lo
num momento de mais tempo, para podermos debater.
Hoje, trago alguns dados do que consegui aprovar
em meu relatório – e eu queria agradecer aos colegas,
ao Líder José Pimentel e cumprimentar o Deputado
Mendonça Filho pela iniciativa. Senador e Presidente
desta sessão, Walter Pìnheiro, V. Exª estava falando
sobre isso ainda há pouco.
Fui Prefeito de Rio Branco. Rio Branco é hoje, da
Amazônia, sem dúvida, a cidade em que há mais passeios e ciclovias. E isso foi um projeto, um objetivo. O
cidadão pobre anda a pé. O que tem um pouquinho de
dinheiro anda de bicicleta; o que tem um pouquinho mais,
de moto. E essa é uma lógica que, lamentavelmente,
não é observada pelos gestores públicos. Estão mais
interessados no mais rico para o mais pobre, e não no
mais pobre para o mais rico. E a prioridade só funciona
quando a gente olha quem é o mais fraco nessa cadeia.
Desde a prefeitura, tenho a satisfação de ter feito
o primeiro pedaço de ciclovia em Rio Branco; depois,
o governador que mais fez ciclovia em Rio Branco.
Domingo agora, eu estava andando na ciclovia,
aqui em Brasília. Fiquei contente, tirei uma fotografia
e vou pôr no meu Facebook: estava lá o SAMU, de
bicicleta, no Parque da Cidade. Cumprimento o Governador do Distrito Federal, o Agnelo; cumprimento
o Governo Federal.
Lá no Acre, Sr. Presidente, nós estamos trabalhando nos parques, nos passeios públicos, nas ciclovias, porque o objetivo é atender quem mais precisa.
O projeto do Deputado Mendonça desonera, tira
por completo a cobrança de PIS, Pasep e Cofins. É
um projeto que atende a voz das ruas. Um dos mais
graves problemas que V. Exª, inclusive, abordou aqui,
Senador Walter, é o problema da mobilidade. As cidades estão insustentáveis.
Peço a compreensão de V. Exª, Presidente, para
ter pelo menos um ou dois minutos para poder concluir.
Eu peguei alguns dados. Nos últimos doze anos, o
preço da passagem de ônibus aumentou quase 200% no
País. A inflação foi menor que 150%. Já o custo de veículo aumentou 50%. Então, nós empurramos a população
para andar cada um no seu carro, dificultamos a vida
de quem quer fazer uso do transporte coletivo. O preço
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do óleo diesel cresceu mais de 250% de 2000 para cá,
muito mais que o da gasolina, que cresceu 120%. É uma
equação que não tinha outro caminho a não ser o das
ruas, do movimento Passe Livre, dessa crise toda que nos
leva a debater a situação do transporte coletivo no País.
Mostrei na Comissão o exemplo, peguei várias
cidades do mundo, de Paris a Praga, Madri, Berlim,
Londres. A grande maioria dessas cidades, ou todas
elas, têm o custeio do transporte coletivo subsidiado.
São políticas que criam um transporte de qualidade e
barato. Aqui no Brasil é o contrário: quem paga transporte coletivo é quem menos pode, é quem compra o seu
tíquete para entrar num ônibus. Essa equação inviabiliza
completamente o sistema de transporte no nosso País.
Então, Sr. Presidente, eu queria dizer...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – ... Não mais que um minuto, para concluir mesmo.
Vou fazer uso da palavra para fazer referência a
esse projeto que vamos apreciar daqui a pouco. Espero
que, na Ordem do Dia, possamos aqui, como os Líderes
já acordaram, votar essa matéria, e definitivamente o Senado, ou seja, o Congresso, porque tem origem esse projeto na Câmara. Fiz uma pequena alteração de redação,
para que não tenha prejuízo a apreciação desse projeto.
O Brasil precisa, definitivamente, não discutir redução de tarifa, mas discutir uma política para tarifa de
transporte, metrô, ônibus, trens, barcas. Se não fizermos isso, nós vamos inviabilizar as cidades e criar um
ambiente de absoluta insatisfação, que atinge diretamente os mais pobres, que vão ter que consumir cinco
ou seis horas do seu dia dentro de transporte coletivo.
Eu agradeço a V. Exª pela tolerância e já, já volto
a este tema.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco Apoio
Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Com a palavra, agora, para uma comunicação de
Liderança, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso
Nacional, ontem, em boa hora, resolveu cumprir a Constituição no que diz respeito à apreciação dos vetos. Foi
uma decisão do Congresso em que todos participaram,
mas não posso omitir, seria injusto dizer que a presença tanto do Presidente Henrique Eduardo Alves quanto do Senador Renan Calheiros foram fundamentais
para que isso acontecesse, como também a pressão
das bancadas de oposição para exercer o direito de
votar e concluir o processo legislativo. Vamos cumprir
a Constituição. As matérias vetadas serão incluídas na
Ordem do Dia depois de 30 dias de comunicadas ao
Presidente do Senado, e, caso não sejam deliberadas
nesse prazo, tranca-se a pauta do Congresso. Esse é
o lado positivo do episódio de ontem.
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O lado negativo, infelizmente, foi a maneira como
isso aconteceu. O Senado e a Câmara foram invadidos por manifestantes que, inúmeras vezes, insultaram
Parlamentares. Invadiram o plenário da Câmara dos
Deputados, interrompendo, com isso, os trabalhos; organizaram verdadeiros corredores para que os Congressistas que se dirigiam ao plenário passassem, alguns
deles recebendo insultos; tentaram forçar a porta da
chapelaria para invadir o saguão.
O Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, se refere à manifestação de ontem como uma
manifestação democrática. Manifestação democrática
é manifestação que respeita a ordem democrática. Manifestação que visa a intimidar Congressistas eleitos
pelo povo é uma manifestação que não se coaduna
com os princípios da ordem democrática de uma República representativa, que é o caso do Brasil. Nós estamos cada vez mais banalizando esse tipo de episódio.
Toda manifestação é legítima, mas é preciso que
elas transcorram dentro da lei. Nenhum grupo de cidadãos, por mais que tenham razão – ou que pensem que
tenham razão –, podem se dar ao direito de chegar a
interromper os trabalhos do Congresso Nacional. Não
foi democrática, foi antidemocrática.
E o Congresso não pode tolerar. Congresso próximo do povo não é o que flerta com esse tipo de
manifestação. É Congresso que vota leis sérias, amadurecidas pelo debate; que combate privilégios; que
corta gastos inúteis – isso, sim; Congresso que ouve
o povo; congressistas que dialogam para captar que
o povo quer dizer. Mas, tolerar esse tipo de manifestação, mais uma vez venho à tribuna para dizer que,
eu, pessoalmente, não tolero.
Quero dizer também que, em relação a ontem,
Sr. Presidente, havia, na Ordem do Dia inicialmente
proposta pelo Senador Renan Calheiros, dois itens
que foram excluídos da deliberação por decisão da
maioria dos Líderes governistas e com a oposição
dos Líderes do Democratas e do PSDB. Refiro-me ao
veto aposto pela Presidente Dilma ao Projeto de Lei de
Conversão da MP nº 610, que, entre outras matérias,
tratava de uma relevantíssima, que são regras para
renegociação e abatimento de dívidas de agricultores
do Nordeste castigados pela seca. Isso foi vetado. E
refiro-me também a outro item, que é a supressão de
uma multa adicional sobre os 40% de FGTS em caso
de demissão imotivada. Essa multa foi criada para cobrir um rombo no orçamento do Fundo...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... que não existe mais, já foi coberto,
e que, portanto, deixou de dar qualquer suporte jurídico, econômico ou financeiro legítimo a essa multa. O
Senado aprovou, por unanimidade, a supressão dessa
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multa e a Câmara aprovou por 315 votos. A Presidente
Dilma vetou e estava no direito dela vetar. O que não
estava certo era o Sr. Ministro Gilberto Carvalho vir,
a partir disso, insultar o Congresso Nacional, quando
se vislumbrava a derrubada do veto. O fato é que eles
foram excluídos da Ordem do Dia.
Com isso, Sr. Presidente, a pauta do Congresso
estará trancada, a partir do próximo dia 28, pelos vetos
ao FGTS, e, já a partir de hoje, pelos vetos, apostos
a MP 610, porque transcorreram 30 dias, e eles não
foram votados. Com isso, não podemos votar a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Agora, vejam V. Exªs a situação absurda que nós
estamos vivendo.
A Constituição Brasileira coloca como baliza e
parâmetro para a elaboração da Lei Orçamentária
exatamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista
na Constituição, para dar os rumos para a elaboração
do Orçamento Federal. Ela fixa os parâmetros básicos que deverão presidir a elaboração do Orçamento.
Ora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá ser deliberada. Não podemos deliberar sobre ela
pelo menos até o dia 17 de setembro, para quando foi
convocada uma reunião do Congresso para votar os
vetos. Então, até lá, não teremos Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acontece que o Orçamento Federal vai
chegar aqui, ao Congresso, no dia 31.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, vamos receber o Orçamento
para 2014 antes de termos votado a lei que condiciona, do ponto de vista jurídico, racional e lógico, a sua
elaboração.
Esse é mais um dado, Sr. Presidente, do processo de degradação institucional que se soma a esse
tipo de manifestação a que me referi, que se projeta
também no balanço das medidas provisórias. São 102
medidas provisórias editadas no governo Dilma. Dessas, mais de 20% ou caducaram, por não terem sido
deliberadas dentro do prazo, ou então foram julgadas
prejudicadas, o seu conteúdo foi absorvido por outras.
Esses números mostram a banalização do uso
da medida provisória, a leviandade por parte da Presidente da República ao declarar que uma matéria é,
a tal ponto, relevante e urgente a ponto de determinar
a edição de medida provisória.
O fato, Sr. Presidente, é que estamos indo de mal
a pior. E faço essa observação sobre medidas provisórias, sobre Orçamento e a LDO, não para levantar
aqui, perante o Senado, nenhuma reivindicação de
ordem corporativa, de ordem jurídico-abstrata. Não.
É que existe um valor chamado segurança jurídica.
Existe um valor que se expressa no funcionamento
normal das instituições e que está sendo dilapidado.
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E isso tem uma influência direta sobre o funcionamento da economia, sobre as expectativas, sobre a vida
de cada um. Quer dizer, um país que se quer sério, que
deseja progredir, que deseja dar oportunidade aos seus
filhos de viver melhor é um país bem organizado. E o
nosso País, por exemplos como esse a que estou me
referindo, é um País desordenado, malgovernado, onde
as instituições, infelizmente, estão sendo malbaratadas.
Agradeço, mais uma vez, a tolerância de V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge
Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Aloysio Nunes, e convido para fazer uso da palavra,
como orador inscrito, o Senador Alvaro Dias.
V. Exª, Senador Alvaro Dias, com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, o Congresso Nacional desperdiçou uma
boa oportunidade de proclamar a sua independência
em relação ao Poder Executivo.
O que restou de conclusão sobre essa relação
Executivo-Legislativo é que a Presidente Dilma recuperou o controle sobre a base aliada, a imensa maioria,
que se apresentava, de certa forma, desgovernada, a
ponto de se afirmar que o trator estava desgovernado.
Reassumiu o controle com ampla vitória obtida, ontem,
na deliberação de vetos.
É surpreendente, Sr. Presidente, verificar que um
Congresso, que no discurso é consensual, alcança
a unanimidade na defesa das unidades federativas,
proclamando a necessidade de uma revisão do Pacto
Federativo, desperdice a oportunidade de defender os
entes federados como ocorreu ontem.
No Senado, ao que consta, por três votos, deixamos de rejeitar o veto da Presidente ao dispositivo da
Lei do Fundo de Participação dos Estados no que diz
respeito à compensação que caberia à União se eventualmente efetuasse desonerações ou isenções fiscais
que comprometessem os recursos destinados aos Estados brasileiros. Desperdiçamos essa oportunidade.
E esse tema veio ao debate hoje na Comissão
de Constituição e Justiça e discurso foi consensual
novamente. Desta feita, o Projeto de Emenda Constitucional, do Senador Aécio Neves, que acabou sendo
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, pretende exatamente que o Governo da União compense
os Municípios brasileiros quando faz cortesia a determinados segmentos econômicos.
Tínhamos várias emendas apresentadas por Senadores com o objetivo de melhorar a relação Município/
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Estado e a União no que diz respeito à distribuição dos
recursos públicos. Uma emenda de minha autoria, de
2009, pretendia incluir, entre os recursos destinados à
constituição do Fundo de Participação dos Municípios,
23,5% das contribuições sociais. Os Municípios, a cada
passo, foram perdendo recursos e o desequilíbrio do
sistema federativo foi se tornando cada vez mais visível, na medida em que as contribuições sociais foram
sendo utilizadas para que a arrecadação tributária nacional fosse destinada especialmente para os cofres da
União. Foi desta forma que o Governo foi se tornando
poderoso financeiramente e, na contrapartida, os Municípios foram se tornando cada vez mais empobrecidos. Sobrecarregados de encargos que a eles foram
repassados desde o evento da Constituinte de 1988,
sem que recursos compatíveis com as demandas geradas fossem também repassados.
A proposta que apresentamos teve por objetivo
atender sugestão da Associação dos Municípios do
Paraná que propôs a partilha dos recursos oriundos
das contribuições sociais para se estabelecer uma adequada justiça distributiva, e certamente nós estaríamos
evitando que os Municípios brasileiros, através dos
seus prefeitos, tenham que constantemente recorrer
a Brasília, de pires na mão, implorando por recursos
para atender às suas necessidades mais elementares.
Eu vou conceder, com satisfação, o aparte ao Senador paraibano, que hoje, na Comissão de Constituição
e Justiça, abordou essa questão com muita propriedade, demonstrando o sofrimento dos Municípios de um
Estado injustiçado como o da Paraíba, e certamente fazendo coro às aspirações daqueles que encaminharam
as suas propostas de emenda, a exemplo do Senador
Aécio Neves, que teve a sua, pelo Relator Aloysio Nunes, colocada em primeiro plano, exatamente pela sua
amplitude e por evitar argumentos que pudessem ser
assacados contra a impropriedade da proposta, por
não tratar do assunto de forma geral, e apenas de forma específica, como algumas das propostas tratavam.
Eu concedo com prazer a V. Exa o aparte, Senador.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Senador Alvaro, é para somar minha palavra
neste instante ao pronunciamento sempre muito lúcido,
claro, de V. Exa, destacando a relevância dos debates
ocorridos hoje pela manhã na CCJ, na nossa Comissão de Constituição e Justiça, quando o Senado da
República teve a oportunidade de valorizar o seu papel
constitucional como representante dos Estados. Não
podemos nunca perder de vista esse papel de representação dos Estados. Parece-me inconcebível que
Senadores possam votar contra os interesses dos Estados que eles representam, ou que nós representamos.
Foi o que aconteceu ontem com a manutenção do veto
da Presidente Dilma – por um placar muito apertado,
diga-se de passagem, mas o veto foi mantido –, e todo
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o debate realizado hoje com a aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição do Senador Aécio Neves,
que chegará a este Plenário para que possamos pôr
fim, em caráter definitivo, a essa verdadeira farra com
o dinheiro dos Estados e dos Municípios brasileiros.
Essa prática antiga, destacada por V. Exª, de se praticar, ou de se fazer cortesia com o chapéu alheio. Eu
quero cumprimentar, portanto, a oportunidade da fala
de V. Exª e conclamar, convocar, chamar todos os Senadores, que aqui representam os Estados brasileiros,
para que nós possamos barrar essa prática nefasta
que vem corroendo a nossa Federação, fazendo com
que o Brasil caminhe, cada vez mais, em direção a se
transformar num país unitário, enfraquecendo o nosso pacto federativo previsto na Constituição Federal.
Cumprimento V. Exª por seu pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Cássio Cunha Lima. V. Exª
coloca bem essa questão da cortesia com o chapéu
alheio. Nós precisamos acabar com essa rotina, no
Congresso Nacional, de fazermos o discurso e contrariarmos o nosso próprio discurso na prática, quando
votamos contrariamente a interesse dos Estados (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– (...) e Municípios, como ocorreu ontem, na deliberação do veto do Fundo de Participação dos Estados.
Por três votos apenas, deixamos de rejeitar o veto da
Presidente, o que restabeleceria a justiça, porque é
inegável tratar-se de injustiça retirar dos Estados e
dos Municípios para fazer cortesia, mesmo que seja de
inteira justiça o benefício concedido a esta ou àquela
área da economia, a este ou àquele segmento econômico. Mesmo que seja de inteira justiça o benefício
concedido, que se faça com recursos da União, que,
em termos de partilha, é privilegiada, com, especialmente, os 56% do total da arrecadação tributária, sendo originária, exatamente, das contribuições sociais.
Eu lamento também, Sr. Presidente, que, no dia
de ontem, se tenha inviabilizado, pelo menos temporariamente, a CPI da Copa. Se há denúncias tão graves de
superfaturamento nas obras realizadas, especialmente,
nos estádios de futebol, qual a razão para que se retirem
assinaturas, inviabilizando esta Comissão Parlamentar de
Inquérito? O que ocorreu entre o ato da assinatura e o da
sua retirada, do requerimento que propunha essa CPI?
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– São esses acontecimentos que, lamentavelmente,
empobrecem o Legislativo, desgastam o Parlamento,
fazem com que o Congresso Nacional perca credibilidade diante da opinião pública brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Quero comunicar à Casa e ao País – e tenho
muita satisfação de ser porta-voz dessa comunicação
que, tenho certeza, vai deixar a todos muito felizes –
que o Presidente José Sarney recebeu alta e já está
muito bem de saúde, em sua residência.
Quero comunicar também que a Secretaria Geral da Mesa Diretora informou, na madrugada de hoje,
que os Senadores mantiveram os vetos ao projeto do
Ato Médico, do Fundo de Participação dos Estados,
da Cesta Básica e da MP do Pronatec e do ProUni.
Com referência à deliberação sobre os Vetos Presidenciais nºs 22 a 27, de 2003, na sessão conjunta do
Congresso Nacional realizada na data de ontem, por
meio da sistemática da cédula única, em cumprimento
ao disposto no Regimento Comum do Congresso Nacional, com a redação pela Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2013, a Presidência esclarece que,
tendo em vista entendimento das Lideranças, não foram
votados os itens 5 e 6 da pauta, que correspondiam
aos Vetos nºs 26 e 27, de 2013.
Conforme a ata de apuração, que vai, neste momento, à publicação, foram mantidos os seguintes vetos:
– Veto nº 22, de 2013:Extensão do Programa Universidade para Todos (Prouni) às instituições de
ensino superior; formação inicial e continuada aos
profissionais no âmbito do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec);
– Veto nº 23, de 2013: Redução de alíquotas incidentes sobre a receita de comercialização de
determinados produtos constantes da Tabela Tipi;
alteração de penalidades para o descumprimento
da disponibilidade de energia oriunda de leilões
de energia; e alteração dos padrões de saúde e
segurança no trabalho e garantia dos consumidores a que estarão submetidas as concessionárias de energia elétrica;
– Veto nº 24, de 2013: Regulamentação da Profissão Médica;
– Veto nº 25, de 2013: Fundo de Participação
dos Estados – FPE.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a Ata:
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB-SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Luiz Henrique, concedo-lhe a palavra, pela ordem.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra para solicitar a V. Exª que
inclua, na pauta desta sessão, o projeto referente
ao Ofício nº 30, de 2013, aprovado por 20 votos na
Comissão de Justiça, que aprovou a indicação da
Juíza de Direito Deborah Ciocci, Titular da Segunda
Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de
Santana, Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, para compor o Conselho
Nacional de Justiça.
Peço a V. Exª essa inclusão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Será incluído na forma do Regimento, Senador Luiz Henrique.
Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Senador Pedro Taques e a
Comissão que faz uma revisão no Código Penal pelo
competente relatório que foi feito sobre o novo Código Penal. Como todos acompanharam, é um trabalho
de muita sensibilidade política e social, produzido por
quem verdadeiramente conhece o Direito Penal.
Os crimes ambientais e contra a humanidade
receberam a recebida atenção e também foram incorporadas matérias recentemente aprovadas por
esta Casa, como a inclusão da corrupção no rol dos
crimes hediondos e a responsabilização da pessoa
jurídica por delitos.
Nossa legislação penal, como todos sabem, está
ultrapassada; é da década de 40. Como tudo na vida,
ela sofreu o inevitável desgaste causado pelo passar
dos anos e não acompanhou, evidentemente, a evolução da sociedade.
A identidade entre a lei e os fatos da vida é a
receita da eficácia. Por isso, o Senado Federal tem
se dedicado a reformar leis importantes, como o Código de Processo Civil, já aprovado aqui no Senado
Federal e em tramitação na Câmara dos Deputados;
o Código Comercial; a Lei de Execução Penal; e a Lei
de Arbitragem.
Eu estou, realmente, muito honrado em conduzir o Senado nessa quadra da história do Brasil. Nós
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avançamos em matérias importantes, dando resposta
ao sentimento popular, aprovando a exigência de ficha
limpa para o servidor, corrupção como crime hediondo,
responsabilização da pessoa jurídica por crime de corrupção, além de aprovarmos o acordo de intercâmbio
de informações relativas a tributos, firmado com os
Estados Unidos da América, para combater a fraude
e a evasão fiscal.
Eu tenho absoluta convicção de que nossos esforços, os esforços do Senado Federal por um Código
Penal moderno e eficaz, serão capazes de fazer com
que esse diploma legal se traduza em instrumento de
cidadania, de elevada dimensão humana, capaz de
criar melhores condições para lutar contra o crime e
promover a paz social no Brasil, objetivo de todos nós
que somos membros desta Casa.
A Comissão Temporária de Reforma do Código
Penal – e por isso fiz questão de fazer este comentário
– solicitou prorrogação do prazo de emendas.
Eu consulto a Casa e, não havendo objeção, defiro o pedido de prorrogação do prazo de recebimento
de emendas dessa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu a
Mensagem nº 82, de 2013 (nº 352/2013, na origem),
da Senhora Presidenta da República, submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Sr. RODRIGO
JANOT MONTEIRO DE BARROS para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga decorrente do término do segundo mandato do Sr. Roberto
Monteiro Gurgel Santos.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 82, DE 2013
Mensagem nº 352
Senhores Membros do Senado Federal,
Considerando o disposto nos arts. 84, inciso
XIV, 52, inciso III, alínea “e”, e 128, § 1º, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências
o nome do Senhor RODRIGO JANOT MONTEIRO
DE BARROS, para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga decorrente do término
do segundo mandato do Senhor Roberto Monteiro
Gurgel Santos.
Brasília, 19 de agosto de 2013. – Dilma Rousseff.

198

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE56019
2013

Quinta-feira 22

AGOSTO DE 2013

56020 Quinta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Agosto de 2013

200

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE56021
2013

Quinta-feira 22

AGOSTO DE 2013

56022 Quinta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) –

ORDEM DO DIA
Como temos as indicações de algumas autoridades, se os Senadores e Senadoras permitirem, nós
vamos, no momento adequado, colocá-las em votação,
tendo em conta que algumas dependem, para a sua
aprovação, de quórum qualificado, como é o caso,
por exemplo, dos membros do Conselho Nacional de
Justiça.
Nós temos também, prontas para serem votadas,
as indicações dos Embaixadores do Brasil junto ao
Japão e do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos.
O item primeiro da pauta é o Banco da Terra, um
projeto de lei complementar que institui o Fundo de
Terras e da Reforma Agrária; o segundo item da pauta
é redução de alíquotas do PIS/Pasep e Cofins sobre
receitas do transporte municipal local.
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Se não houver objeção da Casa, nós vamos fazer
a inversão desses dois itens da pauta. (Pausa.)
Passamos, portanto, ao Item 2 da pauta.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2013
(Em urgência, nos termos do Requerimento
nº 911, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013 (nº
2.729/2011, na Casa de origem, do Deputado
Mendonça Filho), que dispõe sobre a redução
a 0% (zero por cento) das alíquotas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre as receitas decorrentes da
atividade de transporte municipal local.
Projeto de autoria do Deputado Mendonça Filho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Há, sobre a mesa, parecer da
Comissão de Serviço de Infraestrutura, que tem como
Relator o Senador Jorge Viana, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2, de redação, que será publicado
na forma regimental. (Parecer nº 921, de 2013)
É o seguinte o parecer, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – A matéria depende de parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao Senador Jorge Viana
para proferir parecer em substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos.
Com a palavra V. Exª.
PARECER Nº 922, DE 2013–PLEN
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Renan, caros colegas, Senadoras, Senadores, Líderes, esta matéria é da maior importância,
está na agenda do cidadão brasileiro, está na agenda
o governo e está na agenda do Congresso.
Ela é de iniciativa do Deputado Mendonça Filho, na
Câmara, em 2013, e V. Exª, Senador Renan, que preside a
Casa, tanto nas reuniões da Comissão Diretora da Casa,
como também aqui no plenário, tem colocado como uma
grande preocupação a situação da mobilidade urbana,
do transporte público, tanto assim que V. Exª apresentou
o projeto do passe livre. E, hoje, temos a oportunidade
de debater e deliberar sobre uma matéria que atende ao
clamor das ruas, mas enfrenta um gravíssimo problema
que toda cidade de médio e grande porte vive neste País,
que é a situação do transporte coletivo.
E eu trago um parecer, fruto de um entendimento,
de um acordo, hoje, pela manhã, conduzido pelo Líder
do Governo no Congresso, Senador José Pimentel.
Esse projeto substitui ou incorpora uma medida provisória, editada pela Presidenta Dilma. Então,
estamos encurtando o processo legislativo de uma
deliberação sobre essa matéria e, ao mesmo tempo,
valorizando a tramitação de uma matéria, no caso, do
Congresso, que tem origem na Câmara. Refiro-me ao
Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013, do Deputado
Mendonça Filho, que dispõe sobre a redução a zero
das alíquotas de contribuição social para o PIS/Pasep
e Cofins, incidentes sobre as receitas decorrentes da
atividade de transporte nas cidades.
O relatório que trago aqui e apresento em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, por deliberação do Presidente do Senado, é favorável, tendo
em vista a análise da matéria, inclusive entendendo
que o parecer que dei, hoje ainda, na Comissão de Infraestrutura, estende-se, da mesma forma, à Comissão
de Assuntos Econômicos.
A competência de deliberar sobre essa matéria
está prevista no art. 104, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal.
A iniciativa para a proposição tem respaldo nos
arts. 48, inciso I; 61; 24, inciso I; 195, inciso I, alínea
“b”; todos da Constituição Federal.
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O projeto é de suma importância e antecedeu a
Medida Provisória nº 617, de 2013, análoga, embora um
pouco menos abrangente. E o governo, em boa hora, com
a decisão da Presidenta Dilma de mudar a realidade da
composição dos custos no transporte coletivo – porque é
disso que estamos tratando –, abriu mão e acordou que
a tramitação do projeto seria mais adequada para que
pudéssemos ter uma deliberação da matéria.
Sr. Presidente, é importante dizer, daqui da tribuna, que estamos agora deliberando sobre algo que
diz respeito diretamente à vida do cidadão brasileiro,
especialmente os mais pobres, aqueles que necessitam de um transporte público para ir e vir – estou me
referindo a transporte em ônibus, metrôs, trens, barcas.
E a situação, se formos analisar, do transporte coletivo
no País, é crítica, é muito crítica.
Faço aqui a observação de alguns dados: o custo do transporte público no Brasil, em torno de 80%
dele, é coberto pela tarifa, ou seja, quem menos pode
mais paga. Essa é a situação que estamos vivendo,
e isso cria uma insustentabilidade no funcionamento
das cidades.
Um técnico do Ipea deixa bem clara a situação ao
aponta que as famílias mais pobres gastam 13,6% com
transporte. “Ah, mas tem o vale-transporte!” Não! Estou
falando das famílias que não têm o vale-transporte, os
mais pobres ainda, aqueles que são excluídos. Enquanto
isso, a média nacional é de 3,4%, quer dizer, a média
de gasto das famílias com transporte, hoje, é de 3,4%,
mas o gasto dos mais pobres é de 13,6%, querida Senadora Lídice, que também já foi prefeita junto comigo.
E segue. os incentivos públicos ao transporte privado, como o IPI, acarretam um círculo vicioso. O que
está acontecendo nos últimos 12 anos no País? Estamos
criando incentivo para que quem pode adquira um veículo próprio e não estamos dando esses incentivos para
o transporte coletivo. Houve uma inversão de valores no
País. Assim, o diesel aumentou muito mais, quase 250%,
enquanto a gasolina aumentou menos de 150%; o diesel
aumentou mais que a inflação e o preço das tarifas de
transporte público aumentaram 50% além da inflação.
Com isso, nós temos menos gente andando de
transporte público, pior qualidade de transporte público e um custo muito elevado das tarifas. Essa é a
realidade que estamos vivendo no nosso País. Fiz um
apanhado das principais cidades do mundo: Praga,
Turim, Varsóvia, Budapeste, Madri, Berlim, Barcelona,
Copenhague, Helsinque, Bruxelas, Montreal, Stuttgart,
Sevilha, Hamburgo, Londres, Paris, Lyon, Nova York. Em
todas essas cidades, o transporte coletivo é subsidiado, grande parte dele, o subsídio varia de 80% a 20%.
No Brasil, o que as Câmaras municipais fizeram
até aqui foi dar isenção para alguns usuários do trans-
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porte. E quem está pagando essa isenção é o mais
pobre, que paga sua passagem de ônibus.
Então, Sr. Presidente, em boa hora estamos apreciando essa matéria.
Eu queria deixar bem claro que essa votação hoje
implica mexer num custo de 3,65% da tarifa, porque
3,65% da tarifa significam PIS e Cofins. É pouco? Não,
é muito, porque, com o movimento nas ruas, tivemos,
em algumas cidades, redução de tarifa.
Eu falo que é um marco do Governo da Presidenta
Dilma. Nós não podemos levar adiante uma lógica que
não vai dar resultado. Os investimentos que temos em
transporte, por exemplo, em 2010, apenas 0,7% do PIB
brasileiro foi destinado a transporte público. Vou repetir:
0,7%. Quer dizer, para um serviço que atende a grande
maioria da população, 84% da população vivem nas
cidades, destina-se 0,7% do PIB brasileiro, montante muito abaixo dos padrões internacionais. A média
dos países é gastar 3,4% do PIB com transporte nas
cidades. Então, é óbvio que o resultado não poderia
ser outro. Nós estamos com a falência do sistema de
transporte coletivo nas cidades brasileiras.
Em Rio Branco, estamos fazendo um trabalho, e
é uma das maiores prioridades do Prefeito Marcus Alexandre. Eu mesmo estou como voluntário num grupo
de trabalho em busca de solução. E vamos encontrar,
criando corredores, um sistema diferenciado. Mas, se
em vez de discutir tarifa, não discutirmos uma política
para o transporte coletivo no País, não haverá solução.
Então, aqui se começa a praticar e o Senado está
dando a sua contribuição – e por isso tenho orgulho e
satisfação de ter sido Relator desta matéria – estamos
começando a construir uma política para transporte
coletivo no País. Ouvi, na última reunião que tivemos
com a Presidenta Dilma, a sua preocupação de fazer
investimentos, estabelecer a política e hoje, daqui a
pouco, espero que seja votado, espero que seja referendado no plenário, com uma pequena emenda
de redação, apenas para que a terminologia adotada
leve em conta a lei votada em 2012, estou propondo
que fiquem como zero na composição do preço do
transporte coletivo as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins.
É um avanço, é um ganho que tem que se somar
a outros, porque a composição de preço de tarifa de
passagem de ônibus hoje – vou ler para os colegas
Senadores e Senadoras e todos que nos acompanham
– apresenta uma situação bastante delicada. Compõem o custo: encargos com pessoal, de 40% a 50%;
combustível, de 22% a 30%; impostos e taxas, de 4%
a 10%, para ficar naquilo mais significativo.
Com essa votação, Presidente Renan, o meu voto
é favorável à matéria pela CAE, levando em conta que
estamos aqui contribuindo para o cumprimento de uma
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agenda solicitada pelas cidades, pelos prefeitos, pelo
cidadão brasileiro que anda de ônibus, de transporte
coletivo, seja trem, metrô, ônibus ou barca e o Senado
hoje delibera uma matéria que atende à opinião pública, ao interesse do cidadão, ao interesse do País.
O meu voto é pela aprovação da matéria. Como
há entendimento de Líderes de que ela ganhou urgência no plenário e faz parte do primeiro item a ser
apreciado hoje, aguardo o encaminhamento de V. Exª
na apreciação por parte do Plenário desta matéria que,
como disse, está na sua agenda, Presidente Renan,
está na nossa agenda, está na agenda do País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Meus cumprimentos a V. Exª.
O parecer do Senador Jorge Viana é favorável
com duas emendas de redação.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto ou
as emendas, nós declaramos encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2 da
Comissão de Infraestrutura, emendas, como disse,
de redação.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão...
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Sr. Presidente, só uma observação para o
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Clésio Andrade
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG. Sem revisão do orador.) – Primeiro parabenizá-lo
pelo projeto. Provavelmente, na redação, eu proporia,
faltou “metropolitano”. Urbano e metropolitano, que são
as mesmas características. Agora, neste momento, que
eu percebi. Então, se for considerado como emenda
de redação: nos grandes centros, a área metropolitana
integra com o urbano. Então, faltou a expressão. Urbano, “metropolitano” e depois sequencial. Seria logo
após a palavra “urbano”.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao
Senador Jorge Viana...
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Perfeito!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... que é o Relator da matéria,
para que ele possa encaminhar, juntamente com o Senador Clésio Andrade e com o Plenário, uma solução.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – O. k.!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E quero destacar com muita satisfação entre nós a honrosa presença do Deputado Mendonça Filho, que é autor desta importantíssima matéria.
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu acho
muito oportuno o questionamento dessa matéria do Senador Clésio. Exatamente a terminologia, a redação que
nós alteramos, foi para poder contemplar essa parte.
Temos todos os tipos de cidades, cidades divididas
por um rio, cidades divididas por uma rua, parte de uma
cidade em um Estado, parte em outro, regiões metropolitanas, metrópoles. A intenção é todo o tipo de transporte, em qualquer aglomerado humano que se tenha.
Quando eu fiz a mudança de transporte coletivo
municipal para transporte coletivo urbano, de caráter
urbano, no caráter urbano estão as regiões metropolitanas. Então, é só para que fiquem atendidos os interesses do próprio Governo e também a terminologia
adequada.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Perfeito. Fica bem. De caráter urbano deu a
dimensão.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Foi por isso que fiz a alteração.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Perfeito. Não tinha percebido. Quando vi aqui...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Estando dessa forma: transporte coletivo urbano e de caráter urbano atende plenamente o
questionamento que V. Exª faz.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – Fechou em todos, tanto o intermunicipal quanto o interestadual.
Muito bem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem o Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cheguei agora. Não acompanhei o debate,
Senador Jorge Viana. Quero registrar que encaminhamos favoravelmente a esse projeto de lei. Ele é muito
importante, desonera o transporte coletivo. Portanto,
é um pleito da sociedade, dos governantes e dos partidos políticos, independentemente de serem da base
do Governo ou não. Portanto, somos favoráveis.
Ouvi V. Exª falar que está fazendo uma emenda
de redação num texto que diz que a desoneração é
para transporte coletivo municipal e está mudando o
texto para transporte de caráter urbano. Gostaria que
pudesse ser lido o texto porque, dependendo do sentido,
essa emenda não será caracterizada como de redação. Pode ser uma emenda de mérito e comprometer o
projeto. Então, acho que é importante, efetivamente, a
leitura da emenda para que a gente aqui defina e não a
coloque em risco. Se não, Senador Jorge Viana, o que
nós podemos fazer é aprovar o texto da forma como
está e, posteriormente, numa medida provisória, agregar a mudança, fazer uma emenda e aí, sim, corrigi-la
para a forma que deve ser, sem comprometer a eficácia
do texto. Então, gostaria só de alertá-los, de pedir um
esclarecimento, para que a gente possa, efetivamente, aprovar algo que, na prática, valha rapidamente e
desonere as empresas de transporte coletivo urbano,
não só do transporte de ônibus, mas de outros tipos de
transporte, no sentido de atender melhor a população.
Era esse o registro, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Só
queria dizer ao Senador Romero Jucá que a alteração
de redação que estou propondo é porque foi aprovada uma lei, a nossa Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, e ela traz terminologias que tipificam o que é
transporte urbano e transporte municipal. O projeto
do Deputado Mendonça trazia uma terminologia que
deixaria dúvidas e inseguranças jurídicas, sob o meu
ponto de vista. A adequação é trocar o transporte coletivo municipal para transporte coletivo urbano e de
caráter urbano, porque aí fica absolutamente dentro da
terminologia que está em lei, para não haver nenhuma insegurança jurídica e atender plenamente toda e
qualquer composição de cidade que se tenha. Cidades
que têm uma parte num Estado outra parte em outro...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Com essa terminologia estarão atendidas. Com
a outra poderia haver questionamento jurídico. Então, é
para dar segurança jurídica. É obvio que estou a ouvir
o Plenário da Casa.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Clésio e Senador
Eduardo.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG) – A minha sensação é a de que a expressão que
o Senador usa não muda. É só redação. Se utilizasse
a terminologia que eu apresentei sim, se urbano, se
metropolitano, aí, sim, daria sentido.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para contribuir, Senador Jorge Viana e
no intuito de talvez aprimorar a ideia de V. Exª.
Se colocássemos transporte urbano municipais,
transporte urbano municipais, isso significaria dizer que,
na região metropolitana, o transporte urbano também
é municipal, e, aí, descaracterizaria qualquer emenda
de conteúdo e passaria a ser...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Incluindo o municipal.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – É, transporte urbano municipais.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Não, é transporte coletivo urbano e de caráter
urbano e municipal.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Perfeito, porque aí você não tem nenhuma
hipótese...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Perfeito.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – ... de alguém...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Achar que está-se mudando...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – ... achar que estamos modificando o conteúdo da emenda.
E gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar para
cumprimentar o Relator. – tal qual o Senador Romero
Jucá, estávamos numa reunião na Liderança do PMDB
e chegamos já com o nosso Relator encaminhando a
matéria no plenário – e dizer que estamos de acordo
com o parecer do Senador Jorge Viana, recomendamos à Base aliada a aprovação do relatório do Senador
Jorge Viana, mas queremos também aqui reconhecer
o acordo feito pelo Líder do Governo na Câmara, Deputado Arlindo Chinaglia, com o Deputado Mendonça
Filho, para que pudéssemos aprovar esse texto, tanto
na Câmara quanto no Senado, inclusive em substituição a uma medida provisória que está em tramitação
nesta Casa, a 617, que, com a aprovação desse projeto, será declarada prejudicada, dando, portanto, a
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autoria, o protagonismo ao Deputado Mendonça Filho,
à Câmara dos Deputados, ao Senado da República,
aos Senadores e ao Relator Jorge Viana.
Portanto, para recomendar o voto “sim”.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Senador Jorge, permite um aparte?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT.
Sem revisão do orador.) – Apenas quero cumprimentar
aqui o meu correligionário brilhante, valoroso, Deputado
Federal Mendonça Filho, pela iniciativa de promover este
projeto, que, certamente, vai atender toda a população
brasileira, sobretudo, a classe trabalhadora.
Tenho apenas uma dúvida. Aqui há mestre no
assunto, que é o caso do Clésio Andrade. Entretanto,
quando se fala em transporte municipal urbano, por
outro lado, fala-se também em transporte nas regiões
metropolitanas. Vou dar apenas um exemplo a V. Exª
para deixar muito claro. Por exemplo, em regiões metropolitanas, como é o caso, particularmente, da minha
cidade, Várzea Grande, que V. Exª conhece, em Cuiabá, a linha do Município de Várzea Grande é municipal.
Entretanto, quando se atravessa a ponte para o Rio
Cuiabá, indo para a capital do Estado, ela passa a ser
uma linha intermunicipal, com uma nova legislação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Está resolvido.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM – MT)
– Ou seja, no Município de Várzea Grande, a legislação é
municipal; quando atravessamos o rio, a legislação passa
a ser estadual; passa a ser uma linha estadual. Então,
nós temos que deixar isso muito claro, para não ferirmos,
com certeza, estas duas leis: tanto a estadual quanto a
municipal. Nesse caso, pelo fato de algumas regiões já
serem regiões metropolitanas, nós não teremos dificuldades, mas, para transformar em região metropolitana,
tem que haver consenso dos Municípios que fazem parte
desse contexto, e, acima de tudo, os próprios governos
estaduais têm que encaminhar um projeto de lei às assembleias legislativas para ser aprovado. Isso permitirá
que a lei que V. Exª está relatando aqui seja eficiente e
atenda também a essas demandas que existem em muitos Municípios brasileiros. É essa a minha observação,
Senador Jorge Viana. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – E é um
questionamento pertinente, como o Senador Clésio já
tinha feito. A intenção – com a lei se resolve – é de que
todas essas situações fiquem atendidas no projeto. Tem
que ter alíquota zero também, o que tira essa situação
que hoje é absolutamente inaceitável, tendo em vista
que se compõe uma região metropolitana.
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Eu incorporo, então, a sugestão do Senador Eduardo Braga, Líder do Governo. Com isso, fica completamente
descaracterizada qualquer tentativa que não seja a de
incorporar a mudança como uma emenda de redação.
É isso, Sr. Presidente.
Penso que podemos apreciar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eunício, votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2, de redação. E, agora, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, com as alterações propostas pelo
Senador Jorge Viana.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente! Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Eu queria só, em nome
do PMDB, fazer uma ponderação, primeiro, parabenizando o Senador Jorge Viana, para que não corramos
o risco de essa matéria tão importante, que foi tão bem
relatada pelo Senador Jorge Viana, essa emenda ser
interpretada não como uma emenda de redação, mas
como uma emenda de mérito.
O Líder Eduardo Braga acabou de sugerir que
fosse colocado apenas o plural. Se for apenas para colocar o plural e se o Relator concordar, não teremos aqui
nenhuma dúvida de que não seria emenda de redação.
Não seria emenda de redação, porque seria apenas para
colocar o plural, e isso talvez resolvesse o problema.
Eu temo que uma matéria tão importante como
essa possa ser amanhã questionada na questão da
emenda. Eu faço uma consulta à Mesa – não estou
aqui fazendo juízo de valor – apenas para saber se
essa matéria pode ser considerada emenda de redação ou emenda de mérito.
Essa é a minha preocupação e é a ponderação
que faço ao Relator da matéria, sob o mesmo argumento levantado pelo Líder do Governo, Senador Eduardo
Braga, na melhor das intenções, que é exatamente o
de tentar não criar nenhum tipo de problema para essa
matéria importante, bem relatada por V. Exª, mas que
não pode ficar com nenhum aspecto de dúvida. É a ponderação que faço a V. Exª, com a permissão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a todos.
Para dirimir dúvidas, o art. 234, do Regimento Interno do Senado Federal, diz, no seu parágrafo único,
o seguinte: “Quando houver dúvidas sobre se a emenda apresentada como de redação atinge a substância
da proposição, ouvir-se-á a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.” Eu acho que, aproveitando a...
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, com a permissão do Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, se o Relator entender que, desta forma, apenas colocando no plural, se
resolve a questão do mérito sem alteração, o que, aí sim,
é emenda de redação, sem dúvida, se ele concordar, eu
acho que não há necessidade de voltar à Comissão de
Constituição e Justiça. Se não houver concordância, baseado no Regimento, V. Exª está correto em fazer essa...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB) – Sr. Presidente, apenas para seguir regimentalmente a ponderação de V. Exª, para sanear qualquer
dúvida a respeito desta emenda, tendo em vista que o
Relator da matéria na Comissão de Infraestrutura também faz parte da Comissão de Constituição e Justiça,
eu nomeio o Senador Jorge Viana, para, na condição
de Relator, usar também da prerrogativa de Relator na
Comissão de Constituição e Justiça e dirimir essa dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, nós concederemos a palavra à Senadora Ana Amélia.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu queria
então... Acho que é muito importante a preocupação do
Líder do PMDB na Casa, Senador Eunício. Agradeço
a indicação do Senador Vital do Rêgo.
Eu incorporaria a sugestão que faz o Líder Eduardo
Braga para ficar explicitado que a emenda é de redação.
No art. 1º, “transporte coletivo municipal”, para ficar com a
terminologia adequada, seria “transporte coletivo urbano
e de caráter urbano municipal”. Eu incluiria “municipal”
no parecer que dou, incorporando a sugestão do Líder
Eduardo Braga. E, na Emenda nº 2, faria a mesma alteração: em lugar de “transporte municipal local”, “transporte
coletivo urbano e de caráter urbano municipal”.
Com isso, teríamos o cuidado, o zelo, de não deixar qualquer dúvida sobre o mérito da emenda, para
ser apenas de redação, como estabelece o próprio
Regimento e V. Exª colocou.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador
Jorge Viana.
Senadora Ana Amélia, pela ordem, concedo a
palavra a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, eu
queria, dentro do que estamos debatendo aqui – essa
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é uma matéria da maior relevância – saudar o nosso
Deputado Mendonça Filho pela iniciativa. O Senador
Jorge Viana hoje comentou, no início da sessão desta
tarde, sobre a relevância desse projeto.
Nas ruas, houve mobilização.
E eu queria aproveitar para dizer que está aqui
presente o nosso Prefeito de Criciúma, Santa Catarina.
Sou uma Senadora gaúcha, mas estive lá na campanha eleitoral do Prefeito Márcio Burigo e, por isso, fico
muito feliz por sua presença aqui. Como Criciúma é
uma cidade muito importante no sul de Santa Catarina,
com uma mobilidade urbana muito intensa, ele, como
um grande empreendedor, tem cuidado com atenção
dessa questão da mobilidade urbana.
Portanto, o projeto do nosso querido amigo pernambucano Deputado Mendonça Filho tem uma relevância extraordinária neste momento. V. Exª, que é
autor do projeto do passe livre, também está envolvido
pessoalmente nessa matéria.
Então eu queria registrar a presença do Márcio
Burigo na nossa galeria de honra do Senado Federal.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos o registro
da Senadora Ana Amélia.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
desculpe. Há um orador na tribuna, mas, se V. Exª me
permite, apenas para registrar a presença da Deputada
Estadual de Mato Grosso Luciane Bezerra, do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Registramos, com satisfação,
a presença da Deputada em nossa Casa.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em homenagem à Assembleia paraibana, gostaria de
registrar a presença do Deputado Lindolfo Pires.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Registramos, com satisfação,
também, a presença de S. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Líder Eduardo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr.
Relator, eu queria, mais uma vez, insistir naquilo que
disse ainda há pouco. Se o intuito do Senado é aprovar
o texto que veio da Câmara apenas com uma correção
de redação, para que possamos garantir ao conjunto
dos Municípios que formam as regiões metropolitanas
o acesso ao benefício fiscal, a sugestão que faço ao
Relator é que coloque a palavra “município” no plural, “municípios”, e mantenha a expressão “urbana”.
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Por quê? Porque, ao fazer isto, nós garantimos que
o conjunto de mais de um Município esteja atendido
pelo plural, sem que estejamos estabelecendo uma
nova categoria no mérito de transporte intermunicipal.
Portanto, não há nenhum transporte que não seja
no Município. O que existe é o transporte que vai de
um Município para outro.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Exatamente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – No plural – transportes municipais urbanos –,
significa que estamos apenas fazendo uma adaptação
de redação. Assim, garantiríamos à área metropolitana,
ao conjunto dos Municípios da região metropolitana,
acesso à renúncia fiscal pretendida pelo autor, Deputado Mendonça Filho, pretendida pela Câmara, e, com
certeza, apoiada pelo Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A nossa única preocupação é
que, se a emenda for de mérito, ela vai suscitar a volta
da matéria para a Câmara dos Deputados. Ela deixa
de ir para a sanção. Então, é a única preocupação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu penso
que a melhor maneira é ouvir os colegas do plenário,
que já se posicionaram. A intenção nossa é dar celeridade à matéria e deliberar com segurança jurídica.
Eu estava procurando um aperfeiçoamento. Mas,
se esse aperfeiçoamento põe em risco a segurança
jurídica, eu acho que o mais adequado, Presidente,
é ouvir as ponderações do Líder do PMDB, Senador
Eunício, e do nosso Líder do Governo.
Eu retiro as duas emendas de redação, mantenho apenas a mudança no plural daquilo que veio da
Câmara, e, com isso, nós temos 100% de segurança
jurídica. Se ficar alguma imperfeição, como disse o
Senador Romero Jucá, nós faremos as alterações.
Então, eu proponho que seja retirada da matéria,
dando meu parecer de plenário na CCJ.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Parecer contrário. Não, parecer contrário ou
então...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Retiro as duas emendas de redação.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Para parecer contrário ou, então, para que ele
retire as emendas.
V. Exª não pode tirar as emendas.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Governo/PT – AC)
– Não, as emendas são minhas. As emendas foram
apresentadas por mim.
Cumprimento o Senador Clésio, que levantou a
questão, a preocupação, e o Senador Jayme, e retiro.
Ponho à apreciação, encaminhado por V. Exª, o
Projeto nº 46, de autoria do Deputado Mendonça Filho, que merece todos os elogios. Tive a honra de relatar o projeto que estabelece redução a zero para as
alíquotas de contribuição social, PIS/Pasep e Cofins,
que incidem sobre a receita decorrente das atividades
de transportes municipais locais.
Então, é esse o meu parecer.
Mais uma vez, cumprimento o Líder do Governo,
o Líder do Governo no Congresso e o Governo da Presidenta Dilma por ter retirado a sua medida provisória,
fazendo valer uma matéria que tramitava na Casa, ou
seja, prestigia também o processo legislativo com essa
matéria e atende aos anseios da população de todas
as cidades do Brasil.
É esse o meu voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Minoria/PMDB – AL) – Senador Clésio e Senador Eduardo.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco Maioria/PMDB
– MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais
uma vez cumprimento o Relator.
Eu acho que é mais prudente manter esse texto,
mas com a ressalva que é importante.
Na divisa dos Municípios metropolitanos, há um
bairro da cidade central e um bairro da outra cidade.
Os dois transportes são urbanos/metropolitanos e
urbanos/municipais. Então, é importante saber que
o Governo vai ter que editar uma medida provisória
complementando isso, senão vai haver conflitos tarifários nestas duas localidades: no Município, que é a
mãe e está sendo atendido, e no bairro ao lado, que
não está sendo atendido. Mas é mais prudente não
alterar, porque, se alterar, vai dar problema realmente
de entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Minoria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente para registrar a presença do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, aqui no
plenário do Senado da República, meu querido amigo
Desembargador Ari Moutinho, na pessoa de quem eu
saúdo toda a Justiça brasileira e a Justiça amazonense.
Mas apenas para dizer, complementando as palavras do nosso Relator, Jorge Viana, que, diante da
constatação de que precisamos aprimorar algumas
questões em relação a essa desoneração, acho importante, Líder Pimentel, não deixar morrer a 617, para
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que, lá na 617, possamos avançar na regulamentação
das questões que foram levantadas aqui pelo Clésio.
Conversei com o Deputado Mendonça Filho, que
entende que é preciso estabelecer regras mais claras
com relação ao transporte intermunicipal, com relação
à questão dos bairros fronteiriços entre os Municípios.
Creio que, com a emenda de redação do Senador Jorge Viana, demos um passo muito grande no projeto
apresentado pelo Deputado Mendonça Filho, mas, ao
mesmo tempo, diante desse debate, gostaria de sugerir ao Líder Pimentel, com acordo do nosso Deputado
Mendonça Filho, que a MP nº 617...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – ... possa complementar qualquer dúvida que
haja no texto deste projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A questão já está bem encaminhada. O Senador Jorge Viana sugeriu o encaminhamento da retirada das emendas. As emendas são
da Comissão de Infraestrutura. Elas não podem, neste
momento, ser retiradas, mas podem ser rejeitadas. E
é esse o procedimento que vamos adotar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu peço, com a compreensão do Presidente,
dos colegas e das colegas, que rejeitemos, então, as
duas emendas de redação para tirar qualquer insegurança jurídica do projeto.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Fora do microfone.) – Vai retirar?
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Não, não pode, porque elas haviam sido
aprovadas. Mas rejeitamos aqui, em acordo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Entenda-se por retiro: rejeito,
proponho a rejeição.
Então, nós vamos submeter à aprovação para
rejeitarmos as emendas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Pronto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Votação, em globo, das emendas que têm pareceres contrários, do Senador Jorge Viana.
As Senadoras e os Senadores que as rejeitam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Discussão da redação final...
Agora, com a rejeição das emendas, não há necessidade da discussão e da votação da redação final.
A matéria vai à sanção presidencial.

214

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 46, DE 2013
(NO 2.729/2011, na Casa de origem,
do Deputado Mendonça Filho)
Dispõe sobre a redução a 0% (zero por
cento) das alíquotas das contribuições sociais para o PIS/Pasep e Cofins incidentes
sobre as receitas decorrentes da atividade
de transporte municipal local.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento)
as alíquotas da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a receita decorrente da prestação de serviços
regulares de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança
também as receitas decorrentes da prestação dos referidos serviços no território de região metropolitana
regularmente constituída.
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, pela
ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
sobre a iniciativa do Senador Pedro Taques, que, na
verdade, é o autor de um substitutivo muito interessante
à matéria disposta no Projeto de Lei nº 245.
Diversas Lideranças apresentaram um pedido
de urgência à Mesa para que o Plenário da Casa se
posicione sobre o crime de desaparecimento forçado
de pessoa. Sr. Presidente, peço a V. Exª que ponha em
votação esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da
Casa... Essa matéria que está sendo proposta pelo
Senador Vital do Rêgo estava tramitando na Comissão
de Reforma do Código Penal, mas houve, na própria
Comissão, um acordo com relação a esse encaminhamento em função da necessidade de votarmos essa
matéria, circunstancialmente muito importante, inclusive assinada pelo Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, me permita.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado. Quero apenas me associar ao Senador Vital.
Esse projeto é de suma importância neste momento. Existem pesquisas de instituições do Rio de
Janeiro que revelam um número absurdo de desaparecidos, e esse projeto do Senador Vital do Rêgo caminha na direção de combater esse tipo de crime, já que
aqui no Brasil, infelizmente, ainda não existe uma figura
típica, apesar da existência de tratados internacionais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
agradeço se o Senador Vital do Rêgo e o Senador Pedro
Taques puderem informar se estão previstos também
casos como o de Amarildo, aquele trabalhador do Rio
de Janeiro que, infelizmente, está desaparecido há mais
de um mês, com sua família pedindo às autoridades
que possam desvendar o destino de Amarildo. Acho
que há uma preocupação enorme com esse caso. Se
esse projeto se refere também a casos como o dele.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como proposto, nós vamos
submeter à Casa o requerimento de urgência e vamos
pautar essa matéria para quinta-feira desta semana.
Quinta-feira desta semana.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 941, DE 2013
Nos termos do inciso II do caput do art. 336 do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado com
o art. 412 do mesmo diploma normativo, requeremos
urgência para o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
245, de 2011, de autoria do Senador Vital do Rêgo, que
acrescenta o art. 149-A ao Código Penal, para tipificar
o crime de desaparecimento forçado de pessoa, a fim
de que seja ele incluído na Ordem do Dia do Plenário.
Justificação
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 245, de 2011,
foi apresentado com o propósito de adequar a legislação brasileira aos acordos internacionais já assinados
pelo Brasil, que tratam o crime de desaparecimento
forçado de pessoa como crime contra a humanidade,
bem como crime comum.
A proposição tem, ainda, por orientação básica
o fato de que o Brasil já foi advertido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sentença do
dia 24 de novembro de 2010, no Caso Gomes Lund
e outros, de que o País deve tipificar o referido crime
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também como crime comum, e não apenas como delito contra a humanidade.
O Projeto, submetido ao exame do Senado Federal ainda no primeiro ano desta Legislatura, não teve
sua tramitação concluída, tendo em vista que todas
as proposições que tipificam crimes estão sendo analisadas na Comissão Especial do novo Código Penal.
Ao que tudo indica a proposição encontra acolhida na Comissão Especial para que a matéria venha a
integrar a futura legislação penal.
Todavia, considerando-se que já se passaram
quase três anos da advertência proveniente da Corte
Interamericana de Direitos Humanos e que frequentemente são verificados no País fatos que se enquadrariam nessa tipificação penal, requeremos essa urgência, para que a existência de legislação específica
– e, consequentemente, de punibilidade – sejam fator
decisivo para desestimular que esses delitos continuem
a ser praticados, conforme infelizmente cotidianamente
podemos constatar em diferentes localidades do País.
O novo Código Penal é trabalho legislativo absolutamente necessário, mas que demanda tempo; por
isso, transformar em lei a matéria veiculada no PLS
tornou-se tarefa inadiável.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Agradeço ao Senador Pedro Taques,
que respondeu positivamente, com um sinal, à minha
pergunta. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 63, DE 2013
Mensagem nº 63, de 2013 (nº 304/2013, na
Casa de origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do
Senado a indicação do Sr. ANDRÉ ARANHA
CORRÊA DO LAGO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Japão.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que teve também
como Relator o Senador Jorge Viana. (Parecer nº 923,
de 2013-CRE.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento
de urgência.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
de urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria está pautada, com urgência, para ser
apreciada na quinta-feira.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente, eu gostaria apenas de orientar o
voto “Sim” para o Sr. André Aranha Corrêa do Lago e,
ao mesmo tempo, convidar as Srªs e os Srs. Senadores para que compareçam ao plenário, pois estamos
tendo votação nominal.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª hoje
pôs as matérias em que eu fui Relator, mas tenho a
satisfação de ter relatado a matéria que anteriormente
aprovamos. Mas foi com muita satisfação que recebi
essa delegação do nosso Presidente da Comissão de
Relações Exteriores, Senador Ferraço, que me deu o
privilégio de relatar a indicação do Embaixador André
Aranha Corrêa do Lago para representar o nosso País
em Tóquio, no Japão.
É uma figura extraordinária, um dos melhores
quadros do Itamaraty. Na sabatina e na leitura do relatório, suscitou intervenções de vários colegas Senadores e Senadoras.
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Ele é descendente de Osvaldo Aranha. Foi solicitado dele que distribuísse o histórico discurso feito por
seu avô quando do enterro de Getúlio Vargas. É um
dos grandes quadros do Itamaraty, com profundo conhecimento na área ambiental, um grande negociador.
Atuou fortemente com o Embaixador Figueiredo nas
conferências em que o Brasil se saiu com grande êxito.
E coube a mim – e eu só queria fazer este registro – pedir aos colegas o voto, nessa indicação, ao
Embaixador André Aranha Corrêa do Lago, para que
ele possa bem nos representar em Tóquio, no Japão.
E, mais uma vez, agradeço ao Presidente da Comissão de Relações Exteriores , Ferraço, por ter me
dado o privilégio dessa relatoria.
Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
com a palavra V. Exª. Em seguida, darei a palavra à
Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, por cortesia, por
educação e pelo que o cavalheirismo inclusive impõe,
Senadora Vanessa. Eu falo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Eu aceito, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Eu gostaria somente de fazer aqui um registro e
uma homenagem ao nosso Ministro André, que fez um
belíssimo trabalho, juntamente com o Ministro Figueiredo, o Embaixador, na representação do Brasil nas
negociações de mudanças climáticas, Sr. Presidente.
O Brasil, nesses últimos anos, adquiriu uma posição extremamente importante no cenário internacional no que diz respeito às negociações das mudanças
climáticas. E isso nós devemos tanto ao Embaixador
Figueiredo como ao Embaixador André.
Então, quero aqui prestar minhas homenagens
ao belo trabalho que ele fez frente ao comitê negociador brasileiro e desejar a ele – tenho certeza absoluta
de que fará também – um belo trabalho à frente da
Embaixada no Japão.
Muito obrigada, Presidente. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar também o nosso
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voto favorável ao currículo e a todas as homenagens
ao Embaixador André Aranha Corrêa do Lago.
Sr. Presidente, permita-me fazer a seguinte indagação a V. Exª e à Mesa: ontem, o Congresso Nacional, sob a vossa presidência, teve uma sessão histórica. Foi a primeira sessão de apreciação de vetos,
sob um novo rito de apreciação de vetos, que, oxalá
– não somente oxalá –, será um roteiro a ser seguido.
É uma determinação definida pela Mesa do Congresso
Nacional. e assim deveria ser há muito tempo, porque
manda a Constituição um rito: que logo após os vetos
apostos pela Presidente da República, logo após os
vetos serem apostos pela Presidência da República,
15 dias após, esses vetos sejam apreciados pelo Congresso Nacional.
O Congresso Nacional ontem se manifestou,
fazendo a apreciação desses vetos. Ocorre, Sr. Presidente, que eu não tenho ainda as informações – pelo
menos não é do meu conhecimento, não sei se essa
informação é do conhecimento dos demais colegas
Senadores – sobre qual foi o placar da votação por
parte do Senado.
Por exemplo, em relação ao veto ao Ato Médico,
eu tenho informação contraditória. Uma primeira, veiculada na madrugada, pelo noticiário, pelos portais de
informação, dava conta de 33 votos pela derrubada do
veto por parte do Senado. E outra, hoje pela manhã,
dava conta de 38 votos pela derrubada do veto.
Então, Sr. Presidente, solicito de V. Exª a informação, se é que já não há por parte da Secretaria da
Mesa, sobre qual foi o placar de cada um dos vetos
apreciados. E eu não digo somente das quatro matérias
que foram apreciadas, mas também dos 41 itens, ou
seja, das quatro matérias e de cada um dos 41 itens
que foram apreciados na histórica noite de ontem da
sessão do Congresso Nacional, relativos à votação por
parte do Senado Federal. Nesses termos é que peço
deferimento a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
antes de conceder a palavra ao Senador Mário Couto,
queria dizer a V. Exª que já determinamos a publicação
dos resultados de todos os vetos. Mas mandarei uma
cópia para V. Exª agora mesmo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Porque, só com relação ao Ato
Médico, à regulamentação da profissão médica, foram
dez vetos apreciados.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Mas mandarei agora mesmo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –Agradeço a V. Exª. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
acho que, há muito, o Senado Federal deveria ter posto
em prática a votação dos vetos.
Foi incrível que eu passei aqui – estou passando
aqui – os meus oito anos de mandato e eu ficava a me
perguntar por que os vetos aqui no Senado não são
votados. As assembleias todas votam, imediatamente,
conforme o regimento de cada uma.
E aqui a coisa não andava. Então, nesse ponto,
Presidente, eu quero parabenizar V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Mas quero pedir a V. Exª que mude alguns ritos.
Por exemplo, Presidente, não posso deixar de dizer a
V. Exª o meu descontentamento – e nem fui à sessão
exatamente por isso, fui para minha casa meditar – com
as reuniões das Lideranças, que deveriam ser postas
de uma maneira muito mais clara.
O que é que se viu ontem ali? Uma “bagunça”
– entre aspas –, um “tumulto” – entre aspas –, com V.
Exª querendo até coordenar com mais eficácia, mas
não conseguia.
Tenho certeza de que V. Exª – só um minuto mais,
Presidente –, pela determinação que está mostrando,
vai aceitar as minhas ponderações.
Não se pode mais, numa reunião de Lideranças,
dizer: “como todos concordam, está aceito”. Com vários pontos de vista, eu não concordei, mas fui levado
a esse sistema de votação, que é antigo e deve terminar no Parlamento. Nós devemos e temos obrigação,
junto à nossa sociedade, aos que votaram em nós, de
mostrar o nosso voto. É por isso que sou virtualmente
contra o voto secreto. E esta maneira – “como todos
concordam, está aprovado” – é errada e deve terminar
nos Parlamentos.
Então eu pediria a V. Exª que, nas próximas reuniões de Liderança, se possa mostrar o voto de cada
um, mesmo a reunião sendo do Congresso Nacional,
mesmo sendo entre Deputados e Senadores.
Eu me vi constrangido ontem e quero externar
esse meu constrangimento.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Mário Couto, pela posição na reunião de Líderes,
pela enfática defesa de critérios democráticos para
garantir a transparência da reunião de Líderes, depois
da sessão, e mais uma vez V. Exª repete isso agora.
Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Eu queria comunicar duas coisas à Casa antes
de procedermos à apuração do resultado da votação.
É que, na quinta-feira, nós vamos ter uma votação importante a partir de requerimento de urgência
aprovado com a participação do Senador Vital do Rêgo,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça; do
Senador Pedro Taques, que é o Relator da Comissão
do Código Penal; dos Líderes partidários, de todos os
Líderes partidários, que é uma matéria que trata do
crime de desaparecimento forçado de pessoa.
Trata-se do Projeto de Lei nº 245, que foi apresentado pelo Senador Vital do Rêgo, para adequar
a legislação brasileira aos acordos internacionais. A
proposição tem ainda, por orientação básica, o fato de
que o Brasil foi advertido pela Corte Internacional de
Direitos Humanos, em sentença do dia 24 de novembro,
de que o País deve tipificar o referido crime também
como crime comum, e não apenas como delito contra
a humanidade. Esta matéria hoje foi posta na Ordem
do Dia de quinta-feira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo /PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – O Senador Vital do Rêgo e o
Senador Pedro Taques informam que não vão estar
aqui na quinta-feira. Portanto, nós, com a aquiescência do Plenário, não havendo, evidentemente, objeção,
antecipamos essa pauta para terça-feira da próxima
semana. Terça-feira.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força /
PR – ES) – Sr. Presidente
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Nós acabamos de votar o requerimento de um projeto de lei que tipifica o crime
de desaparecimento forçado de pessoa – aliás, uma
exigência da ONU para que o Brasil tipifique a sua legislação penal, especificamente com relação ao desaparecimento de pessoa.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – E V. Exª assinou o requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Senador Magno Malta e Senador Eduardo Lopes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força /
PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
entendi muito bem o que V. Exª falou, mas, na verdade,
eu quero que a Mesa registre que, nas duas votações
anteriores, eu votei com a orientação do meu Partido.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força
/PRB – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria /PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero pedir minha inscrição como Líder, após a Ordem do Dia. E também quero dizer que,
com certeza, na terça-feira, vamos aprovar esse PLS,
que já poderíamos chamar de PLS Amarildo, porque
creio que o que aconteceu com aquele rapaz no Rio
de Janeiro seja também o que vai incentivar a aprovação desse projeto de lei.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu sugeriria, já que existe um quórum alto, que votássemos as outras autoridades previstas na Ordem do
Dia, porque este é o momento – eu diria – mais próprio
para fazer essas votações, Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso, como pede V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, eu queria,
aproveitando a presença do Senador Gim e do Senador Francisco Dornelles, comunicar à Casa e ao
País que está em curso uma negociação para que
nós possamos resolver definitivamente o problema
dos times de massa de futebol que estão excluídos
da Timemania. Ocorre que a Lei da Timemania é
muito rígida e quando o time atrasa o pagamento do
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parcelamento cinco, dez, vinte dias, ele acaba sendo
excluído do programa.
Há uma proposta que está sendo negociada
pelo Senador Gim e pelo Senador Francisco Dornelles, inclusive com o apoio do Ministério da Fazenda,
de que possa requerer sua reinclusão, até 30 de
setembro, a associação esportiva que pagar o complemento integral das parcelas com os respectivos
encargos moratórios.
Isso é muito importante, porque o Brasil vai realizar, no próximo ano, a Copa do Mundo, e os nossos
principais clubes estão excluídos da Timemania. Nós
temos estádios belíssimos e caros e não há sentido
que, exatamente nessa hora importante para o futebol brasileiro, os nossos clubes estejam quebrados e
fora da Timemania.
Quero cumprimentar o Senador Dornelles e o
Senador Gim e dizer que, com muita satisfação, tenho colaborado na construção dessa solução, que é
importante para o futebol do País.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, por ocasião da arguição do Embaixador
André Aranha Corrêa do Lago, conforme o Senador
Jorge Viana destacou, ele nos deu a cópia de um dos
discursos mais belos de Oswaldo Aranha e da História brasileira, quando se despediu de Getúlio Vargas
no enterro e ali mencionou: “Eu, Getúlio, não te dou
minha despedida, posto que tu não te despediste de
nós porque nós iremos todos os dias a ti buscar inspiração para os nossos atos.”
Esse discurso é tão belo, Sr. Presidente, que eu
resolvi, na data de hoje – faltam três dias para relembrarmos Getúlio Vargas –, lê-lo aqui, no final da sessão
de hoje. Eu sou o último orador inscrito porque estou no
art. 17, pois já falei na segunda e na terça-feira, mas,
em homenagem a Oswaldo Aranha e ao Embaixador
André Aranha Corrêa do Lago, seu neto, eu hoje farei
a leitura, no plenário do Senado, para registrar o tão
belo discurso de Oswaldo Aranha em homenagem ao
Presidente Getúlio Vargas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 62; NÃO, 04.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
André Aranha Corrêa do Lago para Embaixador do
Brasil junto ao Japão.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Luiz Henrique havia pedido preferência para a indicação da Srª Deborah Ciocci.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a ilustre magistrada de São Paulo
obteve votação magnífica na Comissão de Justiça; foi
aprovado o seu nome por 20 votos. Por isso, pediria a
V. Exª que procedesse à deliberação dessa indicação.
Muito obrigado.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem,
Presidente.
Da mesma forma, como o Senador Luiz Henrique, é com alegria e por ser do Rio Grande do Sul, o
Desembargador Flávio Portinho Sirângelo, Desembargador do Trabalho, para compor o Conselho Nacional
de Justiça, nos termos do art. 103.
A Relatoria na CCJ foi do nosso querido Senador
Pedro Simon. Portanto, acho que com isso encerra.
E mais o Embaixador Piragibe dos Santos Tarragô, que também está na lista das votações.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Qual
é a ordem de votação das autoridades?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos proceder agora à
votação da Srª Deborah Ciocci, como sugerido; do Sr.
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Flávio Portinho Sirângelo e do Embaixador Piragibe
dos Santos Tarragô.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – O Sr. Piragibe vai ser o último. Pergunto
porque eu fui o Relator na Comissão de Relações Exteriores; só para saber a ordem.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso com satisfação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 742, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
742, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que teve como Relator
o Senador Luiz Henrique, sobre o Ofício nº
S/30, de 2013 (nº 215/2013, na origem), do
Supremo Tribunal Federal, submetendo à
apreciação do Senado a indicação da Srª
DEBORAH CIOCCI para compor o Conselho
Nacional de Justiça, nos termos do art. 103B, da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão do Parecer.
Passa-se à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Senador Delcídio do Amaral, Senador Fernando
Collor, os senhores já podem votar. (Pausa.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Eu gostaria de deixar registrados os meus dois
votos em duas votações realizadas, de um PLS e
também de uma autoridade. Eu estava numa reunião
com o Ministro César Borges, portanto, quero deixar
consignados meus votos em plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifestações de V. Exª. (Pausa.)
(Continua a votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço, já votou? (Pausa.)
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado.
Senador Benedito de Lira.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM –
GO) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wilder Morais
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM –
GO) – Na votação anterior, Presidente, meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)

222

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE56043
2013

Quinta-feira 22

AGOSTO DE 2013

56044 Quinta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM 60 Srs. Senadores e NÃO, 7.
Está, portanto, aprovado o nome de Deborah
Ciocci para compor o Conselho Nacional de Justiça.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 636, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 636,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que teve como Relator o Senador Pedro Simon, sobre o Ofício nº S/25, de
2013 (nº 380/2013, na origem), a indicação
do Tribunal Superior do Trabalho, submetendo
à apreciação do Senado o nome de FLÁVIO
PORTINHO SIRÂNGELO, Desembargador do
Trabalho, para compor o Conselho Nacional de
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Justiça, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão do parecer.
Passa-se à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Já temos 60 votantes. Já podemos contabilizar os votos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como pede o Senador Anibal,
vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores e NÃO, 7.
Não houve abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Flávio Portinho Sirângelo para o Conselho Nacional de Justiça.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
PARECER Nº 635, DE 2013
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 635,
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que teve como Relator o Senador
José Pimentel, sobre o Ofício nº S/24, de 2013
(nº 380/2013, na origem), do Tribunal Superior
do Trabalho, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. RUBENS CURADO
SILVEIRA, Juiz do Trabalho, para compor o
Conselho Nacional de Justiça, na forma do
art. 103-B da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Enquanto estamos a votar mais um nome para o CNJ,
quero registrar, com satisfação, a presença, na Tribuna
de Honra, do nosso Vice-Prefeito de Guaraciaba, na
fronteira com a Argentina, e também do Presidente
da União dos Vereadores do Brasil, Vereador Gilson
Conzatti, da Cidade de Iraí, vizinha a Palmitos, no nosso Estado de Santa Catarina, que está na Tribuna de
Honra com diversos outros Vereadores, como registrei
antes, de Guaramirim e assim por diante.
É o registro que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já podem votar. (Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Só para convidar todos os Senadores que ainda se encontram nos gabinetes a participar dessa votação, uma votação importante, para
o Conselho Nacional de Justiça e, ao mesmo tempo,
solicitar a V. Exª, Sr. Presidente, que possamos aguardar um pouco mais para ampliar o quórum da votação.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores e NÃO, 8.
Não houve nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Rubens
Curado Silveira para o Conselho Nacional de Justiça.
Será feita a devida comunicação à Srª Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 31, DE 2013
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 31, de 2013 (nº 179/2013, na
origem), pela qual a Presidente da República
submete à apreciação do Senado a indicação
do Sr. PIRAGIBE DOS SANTOS TARRAGÔ,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Reino dos Países Baixos.
(Parecer nº 924, de 2013-CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Em seguida, nós vamos... Esta é a última votação
nominal. Em seguida, nós vamos votar uma importantíssima matéria para a qual há acordo. É o Banco da
Terra, cujo Relator é o Senador Waldemir Moka.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Esse Banco
é muito importante, Sr. Presidente.
E, na mesma dimensão e do mesmo top, estava
prevista a votação, que eu espero que aconteça, da Re-
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gião Integrada do Cariri-Araripe. É um empreendimento
importante e todos nós podemos garantir a essa região
inteira, composta por quatro Estados que a gente vai
poder congregar: Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco...
É muito importante. Antes dessa proposta que
nós podemos materializar hoje, talvez o feito mais extraordinário da região tenha sido a indicação ainda do
Imperador D. Pedro II, que criou a Floresta Nacional
do Araripe. Naquela época, nem o movimento ecológico existia, mas o Imperador resolveu criar a Floresta
Nacional do Araripe, talvez num grande primeiro movimento ecológico nacional.
Então, eu pediria a V. Exª que a gente pudesse
apreciar essa matéria, tão logo o Banco da Terra seja
sufragado por todos nós.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Por sugestão dos Líderes partidários, queria exatamente pedir perdão a todos para
fazer uma correção. É que essa matéria é um projeto
de lei complementar, e o Banco da Terra também é um
projeto de lei complementar. Ambos exigirão votação
nominal, com quórum qualificado. Nós poderíamos discutir essas matérias e deixar as votações dessas duas
matérias para amanhã. Talvez esse fosse um bom encaminhamento. Se todos concordarem, faremos isso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Nesse caso, Sr. Presidente, minha
proposta é que a gente discuta e deixe para votar na
terça-feira, que é mais garantido, porque é um voto em
que nós precisamos de 41 “sim”, nas duas matérias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Moka, nós poderemos
discutir a matéria...
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E deixar para amanhã a sua
votação, porque é um projeto de lei complementar
e exige votação nominal e quórum qualificado. Nós
poderemos deixar a votação para amanhã. Se V. Exª
concordar, a Casa já concordou.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – O PSDB concorda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A minoria concorda que se faça a discussão hoje
e vote terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Mário
Couto. Muito obrigado, Senador Cyro Miranda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, a proposta é que fique
para a terça-feira, porque são 41 votos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – São questões distintas. O Banco
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da Terra ficará para amanhã, e o projeto... Aliás, para
terça-feira, e o projeto a que se refere V. Exª também.
Mas, se nós pudermos adiantar a discussão do Banco da Terra, do ponto de vista do processo legislativo,
será mais recomendável.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Ótimo.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Sr. Presidente, eu acho até que é uma questão de
cautela. Um projeto importante desses, lei complementar,
nós precisamos de quórum qualificado; de forma que, da
minha parte, a terça-feira é um bom dia para se votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão. E
também, por economia de voz – V. Exª parece bastante comprometido –, nós deixaremos a matéria para
terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 44; NÃO, 07.
Duas abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Piragibe Tarragô para Embaixador do Brasil junto aos Países Baixos.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como primeiro sig-
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natário o Senador José Sarney, que acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para vincular a duração dos benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao
prazo de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
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A matéria constará da pauta para votação em
primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 13:

rais, respectivamente, solicitando o desapensamento
do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2011

Item 14:
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 31, de 2011, do Senador Luiz Henrique, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 715 e 716, de
2013, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Cyro Miranda; e Diretora, Relator: Senador
Flexa Ribeiro.
Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam o
projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o projeto do Senador Luiz Henrique que institui
o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
No 31, DE 2011
Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega,
e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o Fica instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Brasil-Noruega, com
a finalidade de incentivar e desenvolver as relações
bilaterais entre seus Poderes Legislativos.
Art. 2o O Grupo Parlamentar será integrado por
membros do Congresso Nacional que a ele livremente aderirem.
Art. 3o O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu
regulamento interno ou, na falta deste, pela decisão da
maioria absoluta de seus membros fundadores, respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor.
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Requerimentos nºs 835 e 836,
dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Wilder Mo-

São os seguintes os itens na íntegra:

Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
Item 15:
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
Votação, em globo, dos requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, fazendo um apelo a V. Exª, não
há entendimento, ainda, com as Lideranças e com a
Base, sobre a votação desse requerimento. Eu pediria
a V. Exª se poderia deixar esse requerimento sobrestado, para concluirmos a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Existem dois requerimentos que
ficarão sobrestados por proposta de V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Eu agradeço muito a V. Exª
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E eles entrarão na pauta da
próxima terça-feira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, é na mesma linha. Mas
eu queria também fazer aqui a seguinte... Eu vi aqui há
pouco, não sei se o Senador Eduardo Braga...
Amanhã, estão sendo colocados para votação
projetos que inclusive são PECs, ou projetos de lei
complementar, que têm quórum qualificado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Amanhã, não tem...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Amanhã é quinta-feira.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Ficou para terça-feira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Ah, já mudou para terça? O.k. Obrigado.
Sr. Presidente, eu só queria registrar: eu fiz todas
as votações, mas, nessa última, eu queria registrar que
acompanho aqui a orientação partidária na votação do
Embaixador Piragibe Tarragô para os Países Baixos.
Então, queria pedir o atendimento. É essa a votação
que eu faria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Encerrada a Ordem do Dia. (Fora do microfone.)
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que
oferece.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
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nais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento
nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
45, de 2009, tendo como primeiro signatário o
Senador Renato Casagrande, que acrescenta
o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema
de controle interno.
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Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 122, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 122, de 2009-Complementar,
do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
12
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
16
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
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Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Minoria/PMDB – AL) – Nós concedemos a palavra, pela
Liderança do PSB, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Passo a Presidência dos nossos trabalhos ao
Senador Magno Malta.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Magno Malta, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 237, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do
Projeto de Lei do Senado nº 612, de 1999.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 237/2013/PS-GSE
Brasília, 21 de agosto de 2013
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Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei no 2.641, de 2003, do
Senado Federal (PLS no 612, de 1999), que “Altera o
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, atribuindo privilégio especial aos credores por restituição
de prêmio de seguro”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência defere o requerimento, nos termos do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura do prazo de cinco dias úteis, perante
a Mesa, para o recebimento de emendas ao Projeto
de Resolução nº 64, de 2013.
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Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – O Senado Federal recebeu os Avisos nºs 1.365 a 1.367, de 2013, na origem, do Tribunal
de Contas da União, que comunicam o recebimento
dos autógrafos das Resoluções nºs 38, 36 e 37, de
2013, do Senado Federal, autuados naquele Tribunal
sob os nºs TC-022.475/2013-3; TC-022.469/2013-3;
e TC-022.473/2013-0, respectivamente, e remetidos
ao setor competente para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso no 1.365-GP/TCU
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício no 1.867 (SF), de 16-8-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução no 38/2013 (SF) – que “Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de
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crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de dólares norte-americanos)”, e a
recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada.”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
no TC-022.475/2013-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso nº 1.366-GP/TCU
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.861 (SF) de 16-8-2013, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo
da Resolução nº 36/2013 (SF) que “ ‘Autoriza o Estado
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de São Paulo a contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até US$300.000.00,00 (trezentos milhões de
dólares norte-americanos)’, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-022.469/2013-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso nº 1.367-GP/TCU
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.864 (SF) de 16-8-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 37/2013 (SF) que “ ‘Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de crédito
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externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de
até US$200.810.000,00 (duzentos milhões, oitocentos
e dez mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente autuado no TCU como processo nº
TC-022.473/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção
das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Os Avisos nºs 1.365 a 1.367, de
2013, foram juntados aos processados das Resoluções nºs 38, 36 e 37, de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.

AGOSTO DE56117
2013

Quinta-feira 22

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, o Ofício nº 50, de 2013,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 461, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 50/2013 – CCT
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que,em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, o projeto de Lei do Senado nº
461 de 2012, que “Altera o § 1º do art. 106 da Lei nº
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9.279, de 14 de maio de 1996, a fim de ampliar para
até um ano o prazo de sigilo do pedido de registro de
desenho industrial”.
Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Com referência ao Ofício nº 50,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Amorim. (Pausa.) Na ausência do Senador
Rollemberg, Senador Eduardo Amorim, que também
não se encontra.
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Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes.
(Pausa.)
Também não se encontra.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
(Pausa.)
Também não se encontra.
Concedo a palavra ao Senador Armando Monteiro. (Pausa.)
Também não se encontra.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes.
(Pausa.)
Também não se encontra.
Senador Jayme Campos, já ia passar a palavra ao
Senador Pedro Taques, porque são do mesmo Estado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz à tribuna
no dia de hoje é falar sobre a greve dos professores de
Mato Grosso, como também dos servidores do DNIT.
Está entrando, Sr. Presidente, no nono dia a greve
dos professores da rede estadual de ensino de Mato
Grosso. Eles reivindicam reajuste salarial de 10,41%,
inclusão da hora atividade para professores contratados, posse dos classificados no concurso de 2010 e
melhoria na estrutura das escolas. São, portanto, reclamações justas e que visam, sobretudo, ao aprimoramento educativo em nossa região.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), 80% das escolas aderiram à paralisação. Isso significa dizer que
aproximadamente 30 mil professores estão de braços
cruzados, e 350 mil alunos, sem aula. Além dos óbvios transtornos que essa situação representa para
o currículo escolar dos estudantes, também se desdobra em uma preocupação a mais para as famílias,
que muitas vezes contam com a escola como centro
de apoio ao combate à vulnerabilidade social de crianças e adolescentes.
Mas, infelizmente, o Governo não está disposto
a avançar, Senador Pedro Taques, no diálogo com a
categoria, principalmente no que diz respeito à majoração dos vencimentos dos professores. Na última
sexta-feira, representantes da Secretaria Estadual de
Educação e Cultura apresentaram um calendário para
a posse de técnicos e apoio administrativo, além de
mais 500 professores até novembro deste ano. Contudo, o Governador Silval Barbosa sinalizou que não
pretende prolongar os debates enquanto os professores
permanecerem em greve. Falta diálogo, entendimento
e, sobretudo, o Governador demonstrar um mínimo de
que ele seja estadista, que busca entendimento, encaminhamento para a solução da greve dos professores
no Estado do Mato Grosso.
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Criou-se, então, um impasse de difícil solução.
De um lado, os professores não abrem mão de seu
direito grevista; por outro, o Estado se mantém irredutível no objetivo de não negociar com o movimento
paredista. Quem perde com essa queda de braço é a
sociedade mato-grossense, que vê um dos pilares de
sua civilização, que é o ensino público, ameaçado por
radicalizações políticas.
Eu quero conceder um aparte ao Senador Pedro
Taques. V. Exª muito me honra com seu aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Jayme, apenas para me associar a
V. Exª, porque, neste momento, o Governador precisa dialogar. A democracia exige isto: o direito fundamental de se manifestar desses professores. Aliás, o
Estado de Mato Grosso, como V. Exª bem sabe, tem
mais professores contratados que professores concursados, o que mostra o descaso do Governo estadual
com a educação. Eu sou do PDT – estou aqui ao lado
do meu Líder, que veio nos ofertar apoio –, um Partido
que tem o educacionismo no seu programa, a educação como instrumento de transformação. Enquanto a
Secretaria de Educação do Estado está comprando
bufê com salmão e outras iguarias estrangeiras, alienígenas, o professor do nosso Estado está passando
fome. O Secretário de Educação deveria responder aos
professores por que ele está gastando tanto dinheiro
nesse tipo de atividade.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Agradeço a V. Exª, que tem toda razão. O Estado, há poucos dias, contratou um bufê pagando alguns
milhões de reais, incluindo salmão no cardápio.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Enquanto deveria ser, se V. Exª me permite,
pintado, pacu...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Tambacu.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – ...tambacu, ele compra salmão.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Exatamente, V. Exª tem toda razão, e é triste ver
a falta de interesse do Governo de Mato Grosso em
relação à educação pública naquele Estado.
Continuo, Sr. Presidente.
Como costuma dizer o nobre Senador Cristovam
Buarque, num país com as contradições sociais como
as que tem o Brasil, a educação deveria ser uma obsessão do Estado. Outra reivindicação dos professores
mato-grossenses é, justamente, a destinação de 35%
dos recursos estaduais para o setor. O Sintep também
acredita que haja necessidade da contratação de mais
5 mil professores para atender às demandas regionais.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, qual a noção de um Estado rico economicamente, onde a educação é relegada a um segundo plano? O desenvolvimento mercantil deve ser precedido de fundamentos
sociais e educativos que consigam transformar riquezas
em bens para a coletividade. Escolas são muito mais
do que prédios públicos. Na verdade são centros de
aprimoramento ético e tecnológico da nossa sociedade.
Mato Grosso aprendeu, ao longo de sua história,
a plantar e a colher frutos da fertilidade do seu solo.
Agora precisa aprender a cultivar pessoas, uma geração voltada ao conhecimento e à harmonia social.
Isto se dá semeando o saber, arando o terreno fértil
da mente humana e plantando escolas democráticas
e preparadas para o futuro de uma nação soberana.
Quando falo de escolas, não falo, Senador Acir,
simplesmente de prédios, de laboratórios. Falo, sim,
do professor, meu caro mestre Mozarildo Cavalcanti,
brilhante e grande Senador da República, que é a escola com alma; que é o propagador de ideias e o continuador da nossa civilização. Por isso mesmo, investir na qualificação e na melhoria salarial dos mestres
significa olhar para o futuro com mais confiança. Portanto, os 10,41% de reajuste salarial que reivindicam
é apenas o bônus de uma nova era de prosperidade
e de avanços humanísticos.
Nesse sentido, quero me solidarizar com o movimento dos professores mato-grossenses, porque vejo
na educação o caminho seguro para os novos rumos
e melhores tempos para a nossa população.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro movimento grevista que merece a nossa atenção neste
momento é o dos funcionários do DNIT. Essa paralisação de 58 dias tem comprometido o ritmo das obras em
andamento em todo o País. Especialmente em Cuiabá,
construções na área de mobilidade urbana preparadas para a Copa do Mundo estão sofrendo atrasos por
falta de repasses de convênios com o governo estadual. Obras paradas significam prejuízos não só para
os cofres públicos como para a sociedade, que se vê
obrigada a conviver com os desvios e bloqueios das
principais vias públicas do nosso Estado. Em Mato
Grosso, algumas dessas construções chegam a ter
atrasos de mais de um ano, provocando transtornos
e quebradeiras no comércio local.
Portanto, faço um pedido para que o Governo
Federal se esforce no sentido de chegar a um acordo
com os funcionários do DNIT, pois o Brasil não pode
parar em razão da greve de apenas uma categoria.
Senador Pedro Taques, particularmente para nós,
de Mato Grosso, que estamos aqui no cotidiano desta
Casa, junto com o valoroso Senador Blairo Maggi, lutando e buscando os investimentos e aprovando bons
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projetos de lei para a sociedade brasileira, é com tristeza que vejo hoje se instalando essa greve no setor
público, na área da educação em Mato Grosso, prejudicando um contingente de mais de 350 mil crianças
que frequentam nossas escolas.
E, se não bastasse isso, ainda há a contratação
de um bufê pelo governo do Estado por mais de R$8
milhões, inserindo no seu cardápio alimentos que teríamos condições de comprar no comércio local. Mas o
governo sublima a inteligência da nossa sociedade. Não
podemos permitir esse tipo de governo, essa prática
de governo, independentemente da questão política,
partidária, independentemente de questões pessoais,
pois temos que ver o interesse da coletividade mato-grossense, que, como bem disse e volto a repetir, o
Estado de Mato Grosso é um Estado rico. É o maior
produtor de soja, de algodão; tem o maior rebanho
bovino, mas temos também ainda muitas deficiências,
sobretudo nas questões sociais, principalmente na
saúde pública. É o Estado que tem a pior saúde pública deste País! Lamentavelmente, lá se construiu uma
verdadeira máfia no setor da saúde pública, permitindo
que hoje praticamente a maior parte dos seus recursos
seja paga a organizações sociais.
Já está comprovado que esse é um ambiente que
não tem dado certo em todos os Estados da Federação
brasileira. Mas, em Mato Grosso, isso continua, e quem
está pagando a conta é o trabalhador mato-grossense,
é o setor produtivo. E os resultados não acontecem.
Portanto, quero crer e espero que o Governador
Silval Barbosa volte a fazer as tratativas com os professores, na busca efetiva de uma solução com a qual
permitamos a retomada das aulas nas escolas públicas de Mato Grosso.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo da importância
não só da educação, mas principalmente dos investimentos por parte do Governo Federal. As obras estão
atrasadas, não só as relativas à mobilidade urbana,
mas principalmente na questão da infraestrutura, na
questão da logística.
Mato Grosso tem contribuído sobremaneira com
as nossas balanças comerciais, mas são poucos os
investimentos. Fala-se em ferrovia, fala-se na duplicação de rodovias, mas pouco ou quase nada está
acontecendo.
Desta feita, quero dizer que vou cobrar não só
do Ministro dos Transportes, César Borges, mas, particularmente, do Diretor-Geral do DNIT, General Jorge
Fraxe, que ele cumpra com o que disse na Comissão
de Infraestrutura repetidas vezes, nos sentido de que
as obras em Mato Grosso tinham cronograma físico e
financeiro, ou seja, início, meio e fim.
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Entre as cobranças que farei nesses próximos
dias, mencionarei o início das obras da BR-174, que
liga o Município de Castanheira ao Município de Colniza, em prosseguimento ao Estado de Rondônia. Há
outras obras, como é o caso da duplicação da pista
Rondonópolis–Cuiabá–Posto Gil. É o caso também da
conclusão da BR-158, que já passou a ser uma enrolação! Até agora, não se definiu coisa alguma!
Nós, aqui, que representamos o povo mato-grossense, estamos cansados não só de ir ao DNIT, no Ministério dos Transportes como também da participação
nas audiências que temos realizado na Comissão de
Infraestrutura.
Dessa maneira, ilustres companheiros, colegas
Senadores Blairo Maggi e Pedro Taques, temos que
cobrar desta tribuna – instrumento que temos aqui –
que o Governo Federal cumpra aquilo que tem anunciado repetidas vezes, principalmente em relação ao
que é essencial para o escoamento da produção pujante. Por incrível que pareça, hoje nem armazéns suficientes nós temos em Mato Grosso para armazenar
a nossa produção.
Lamentavelmente, hoje, praticamente 50% da segunda safra, que é a safrinha, sobretudo na produção
do milho, está estocada em céu aberto.
Este é o Mato Grosso, que está produzindo, mas,
infelizmente, o Governo Federal não tem dado a devida atenção para a nossa região, principalmente para
o Mato Grosso.
De maneira que eu quero aqui, nesta oportunidade, meu caro Presidente Magno Malta, dizer que o
Mato Grosso – seu povo, a nossa gente – está fazendo a parte dele.
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – É preciso que o Governo Federal nos trate de
uma forma diferenciada, sobretudo com mais respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o
Sr. Magno Malta, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos.
Passo a ler o requerimento.
Em votação o Requerimento nº 938, de 2013, do
Senador Cyro Miranda, solicitando, com fundamento
no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos da Casa nos dias 29 e 30 de
agosto de 2013, a fim de participar, na qualidade de
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
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porte, do fórum do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, que tem como tema “Plano
Nacional de Educação – PNE, Expansão da Educação
Superior com Qualidade – Desafios e perspectivas”, a
ser realizado na cidade de Aracaju, Sergipe, nos termos do Requerimento nº 46, de 2013 – CE, aprovado
em 20 de agosto de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – As Srªs e Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com permuta com o Senador
Flexa Ribeiro, Senador Magno Malta.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava aqui, reunido na Liderança do PMDB,
e participei de todas as votações, mas não participei
da última. Então, queria que V. Exª justificasse a minha
votação na última votação nominal. O voto do Senador
Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Eunício, a sua votação
constará em ata.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, começo o
meu pronunciamento fazendo um registro: amanhã, a
cidade de Colatina, no norte do meu Estado, o Estado
do Espírito Santo, comemora 92 anos. Eu quero abraçar, saudar a população de Colatina pela passagem
do aniversário, um povo trabalhador.
Colatina tem um polo de confecção muito importante, com marcas importantes, com nome nacional;
Colatina é um polo cafeeiro também; Colatina é um
centro educacional; Colatina é uma cidade que orgulha
todos nós, no Estado do Espírito Santo, pela determinação, pela ousadia do seu povo, e por isso eu quero
abraçar Colatina.
Colatina é uma cidade que tem um polo universitário também. É uma referência para nós, porque pertence ao quadro das grandes cidades. É uma cidade
referência no norte do Estado e é uma cidade que tem
no seu entorno o desaguar do sofrimento e da dor das
menores cidades que a cercam.
De maneira que eu a abraço. Quero cumprimentar
a cidade pela passagem dos seus 92 anos.
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Sr. Presidente, eu quero fazer um registro: nós
estivemos, na semana passada, com o Ministro dos
Transportes, César Borges. Na semana passada, também fomos à ANTT, e, hoje, Parlamentares – eu não
pude participar – estiveram numa reunião com a Ministra Gleisi Hoffmann.
Na segunda-feira passada, nós tivemos uma
reunião de bancada marcada, agendada, no DNIT do
Espírito Santo. Foi muito importante, Sr. Presidente.
Nessa reunião, estavam o Senador Ricardo Ferraço,
a Deputada Rose de Freitas, eu estava lá também, a
Deputada Lauriete. Os outros da bancada não puderam
comparecer, certamente devido ao cumprimento de outros compromissos, mas estiveram em outras reuniões.
Há algo que nos angustia muito, Sr. Presidente.
O que nos angustia é o fato de que batalhamos tanto
e estamos confiantes de que teremos a duplicação da
101 no trecho Espírito Santo, mas, em 2010, quando
começou o processo, não se incluiu o trecho mineiro. E
nós fomos de alguma forma surpreendidos pelo fato de
que, ao se fazer a duplicação, o trecho Espírito Santo
será feito pelo PAC, com dinheiro público, mas as praças de pedágio ficarão no Espírito Santo, e o trecho
Minas Gerais será feito pela iniciativa privada, com
pedágio cobrado dentro do trecho do Espírito Santo.
Isso tem nos preocupado muito, porque nós queremos a duplicação. É verdade que, no primeiro plano,
queremos a duplicação; nós não queremos é pedágio.
Nas manifestações ocorridas, Sr. Presidente, no
País, e no nosso Estado não foi diferente, e continuam
acontecendo manifestações, algumas peculiaridades
aconteceram em Estados e cidades diferentes. No
nosso, a exemplo do Brasil, quando todos foram para
as ruas, num primeiro momento, falar em redução de
tarifa de transporte público, e debatíamos isso aqui em
plenário, eu e V. Exª, o Senador Pedro Taques, o Senador Randolfe, na época das manifestações, tivemos
a oportunidade de mostrar uma medida provisória em
que a Presidente da República fazia a desoneração do
setor de transporte no Brasil em quase 8%. Isso não
foi repassado ao consumidor.
O que ocorreu? A exemplo do Brasil, o povo da
minha cidade foi para as ruas, Senador Pedro Taques,
e lá a marca foi o pedágio.
Não sei se V. Exª já foi ao Espírito Santo. Se não
foi, deve ir urgentemente, o Senador Blairo deve ir urgentemente, assim como o Senador Jayme Campos,
conhecer um Estado pujante, lindo, em que você está
na praia e, em 20 minutos, sobe a montanha e está em
um clima de Suíça, no mesmo Estado, em tão pouco
tempo. Um Estado que tem um complexo portuário,
um Estado rico, um Estado de povo trabalhador, de
uma riqueza cultural. Estou convidando os senhores.
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Lá, tem a chamada Terceira Ponte, pela qual o
povo já pagou um milhão de vezes. Aliás, o Governador veio a público dizer que o povo já pagou a ponte.
A ponte está paga, mas o povo ainda paga o preço do
fardo imposto pelo famigerado pedágio de uma ponte que já foi paga um milhão de vezes. Aliás, foi paga
mais do que merecia, porque a contrapartida dela era
fazer o Canal Bigossi.
Senador Pedro Taques, Vila Velha... No plenário,
a presença da Deputada Lauriete, que está por dentro
de todos os processos; a Deputada Lauriete é minha
esposa, Senador Paim. Senadora Ana Rita, como nós,
eu e a Deputada Lauriete, que vivemos em Vila Velha...
Vila Velha foi feita assim, Senador Pedro Taques: o mar
está aqui e Vila Velha está aqui. Se ameaçar chover em
Domingos Martins, já encheu a nossa Vila Velha, não
é Senadora Ana Rita? Se a maré encher, com chuva
é pior ainda, não há quem segure aquilo.
Então, estava colocado na contrapartida que
era obrigado a chamar a empresa RodoSol, Senador Paim, para fazer o chamado Canal Bigossi, que é
para minimizar o problema. Na época, Senadora Ana
Rita, o Canal Bigossi custava R$10 milhões. Em 2004,
o ex-governador fez um acerto com a RodoSol para
congelar o preço do pedágio em R$1,50. Imagine o senhor, em 2004, R$1,50 já era caro demais. Tanto que
agora a Justiça baixou para R$0,80, e ninguém está
“chiando”, porque estão ganhando dinheiro com isso.
Então, ele tirou deles a responsabilidade do Canal Bigossi e do elevado; ou seja, da alça da ponte que
passa ao lado do Shopping Vila Velha. Além de faturar
com a ponte, eles se livraram da responsabilidade do
Canal Bigossi, Senadora Ana Rita, que hoje custa R$60
milhões. Foi tudo para as costas do Estado. Tudo. E
aquela vaca está dando leite, dando leite, dando leite
para meia dúzia de pessoas a vida inteira.
Ora, me disseram que o Governador tem R$4
bilhões em caixa. Literalmente, ele tem menos de um
ano como governador, porque nos últimos seis meses
a lei proíbe tudo: não pode contratar, não pode mais
fazer obra, não pode nada. Seis meses. Tira seis meses, resta um ano de governo. Ele não tem projeto para
gastar R$4 bilhões.
Ninguém quebra contrato. Não se deve quebrar
contrato, mas a rescisão desse contrato da ponte custa
R$300 milhões. Quem tem R$4 bilhões pode rescindir
esse contrato, tirar esse fardo das costas do povo do
Espírito Santo. Ele pode rescindir esse contrato, pagar
e tirá-los de lá. Ainda sobram R$3,7 bilhões para ver
se dá tempo de gastar em um ano.
Então, Sr. Presidente, hoje, falar em pedágio no
Espírito Santo é falar palavrão. Se a situação é atípica
no Brasil inteiro, para todos os governantes, todos os
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governadores e prefeitos – o povo foi às ruas e jogou
a popularidade de todo mundo no chão –, no Espírito
Santo a situação é atípica quatro vezes, Senador Pedro Taques. Falar em pedágio no Espírito Santo é falar
palavrão. Como explicar ao povo que a nossa duplicação, o nosso trecho, vai ser feito com dinheiro do PAC?
Existe dinheiro, mas a praça de pedágio vai ficar dentro
do Espírito Santo. O trecho de Minas vai ser feito pela
iniciativa privada, mas o pedágio vai ser cobrado no
Espírito Santo. Como se explica isso, Senador Paim?
Como se faz essa conta, Senadora Ana Rita? Como
se faz essa conta, Deputada Lauriete? Não se faz.
Estamos conversando com a ANTT, e, depois de
uma reunião, até muito pesada, com o Ministro César
Borges, que é do meu Partido e é meu amigo pessoal, a ANTT resolveu que os técnicos vão estudar uma
maneira e que nós também vamos apresentar.
Olha só, a maneira mais fácil é fazer a duplicação
com o dinheiro do PAC. Depois, pela manutenção e serviço, que o DNIT não faz, seria um pedágio por volta de
R$3,00, R$2,50, seja lá o que for, para manutenção e
serviço. Agora, pagar pedágio de R$9,50 – nove mais
nove, dezoito –, R$19,00 em dois pedágios dentro no
Espírito Santo, sendo que esse dinheiro está sendo
arrecadado para fazer o trecho de Minas, é uma brincadeira. É preciso mesmo buscar uma solução! É preciso mesmo buscar um entendimento! Porque o homem
mais letrado, o homem mais preparado, a mente mais
brilhante do Espírito Santo não vai conseguir entender
essa conta. Não vai conseguir entender essa conta.
Então, a nossa sugestão ao Governo é que esse
subsídio cruzado, que está no edital, é legal, é constitucional, possa ser retirado do Espírito Santo, o que
dá quase R$600 milhões, para fazer essa matemática
dentro do trecho de Minas Gerais. Depois da duplicação
pronta, cobrar pedágio de R$3,00, R$3,50 para fazer
manutenção e serviço – porque é importante serviço de
guincho, serviço de ambulância, manutenção, serviço
de câmara, serviço de monitoramento da pista –, isso
tudo é muito importante, tudo isso nós entendemos.
Espero que nós tenhamos, Senador Paim e Senadora Ana Rita, um bom entendimento com o Governo,
que tenhamos um bom entendimento com o Ministério
dos Transportes, um bom entendimento com a ANTT,
a fim de não penalizar mais o povo do Espírito Santo.
Digo de coração, Senador Paulo Paim: se essas
praças de pedágio forem instaladas dentro do Espírito Santo para cobrar R$9,50 em cada uma... Eles já
quebraram a praça de pedágio da RodoSol. Eles não
vão permitir que se coloque lá um grão de areia. O
povo não vai permitir.
Buscar o entendimento é o melhor caminho. E
aqui quero ser justo: depois daquela reunião, o Ministro
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– lá estava o Dr. Bernardo Figueiredo também – determinou, fomos à ANTT e fomos muito bem recebidos.
Fizemos uma discussão. Naquela ocasião, estávamos
eu, o Deputado Manato, o Deputado Folheto, que é
o coordenador da Bancada, a Deputada Lauriete, a
Deputada Rose e o Deputado Jorge, na ANTT, e a
conversa avançou.
Já perdemos o Fundap. Tiraram de nós o Fundap.
É verdade que, no País inteiro, a alíquota caiu para 4%,
mas para nós, um Estado que tem sua economia firmada em cima do Fundap há mais de 40 anos, foi um golpe muito duro. E ainda nos submeter, neste momento,
não é nem constrangimento, mas uma conta que não
se equaciona, Sr. Presidente, no Estado do Espírito
Santo. É muito sofrido e dolorido para o meu Estado.
Amanhã temos outra reunião na ANTT. Eu espero que nesta reunião avancemos de maneira a não
criar mais fardos que penalizem o povo do Estado do
Espírito Santo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador.
Senador Pedro Taques, como orador inscrito.
Quem usou a tribuna foi o Senador Magno Malta,
do Espírito Santo.
Agora chamamos o Senador Pedro Taques, do
PDT do Mato Grosso.
Em seguida, falará o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de dar início à minha fala, gostaria de cumprimentar a Deputada Estadual Luciane Bezerra, do PDT do
Estado do Mato Grosso, que nos faz uma visita. Ela é
da região de Juara, um importante Município do nosso Estado. Assim como o Toledo, que está aqui, digno
representante do PDT no Município de Sinop, importante Município do nosso Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos
que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Senado e
pela TV Senado e amigos das redes sociais, existem
em nosso País algumas coisas que de tão repetidas
pela propaganda acabamos acreditando sem pensar
muito no assunto. Fala-se tanto do famoso PAC há
tantos anos que a população tem a impressão de que
se trata de alguma coisa fora do comum, um plano
mágico para salvar a economia brasileira e melhorar
as condições de vida da população.
Mas vamos parar para pensar, Sr. Presidente: o
que é o tal PAC? É claro que são gastos bilhões de
reais com esse carimbo chamado PAC. Volta e meia,
uma autoridade diz que “isto aqui é PAC” ou “agora
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melhorou porque entrou no PAC”. Mas o que é isso?
O que isso significa, Sr. Presidente?
Primeiro, vamos pensar: o PAC é um plano, com
objetivos e uma lógica econômica, ou é simplesmente
um aglomerado de despesas e iniciativas? Nós temos
que responder a essa indagação.
Um plano precisa ser estratégico, exige que sejam fixados objetivos e que sejam listados meios para
atingir esses objetivos. E onde estão esses objetivos
nesse famoso PAC? Não existe nenhum documento
geral que deixe claro à sociedade, de forma coerente,
que o PAC tem por meta tais ou quais resultados para
a economia ou para qualquer setor da política pública.
Se vamos à tão propagandeada página da Internet sobre o PAC, vamos ver algumas palavras genéricas. Por exemplo: “consistência fiscal” – bonito isto:
“consistência fiscal” –, “medidas fiscais de longo prazo” ou, outra, “melhoria do ambiente de investimento”.
Até parece tese de doutorado: “Melhoria do Ambiente
de Investimento”. E uma lista de medidas pontuais de
concessão de empréstimos, despesas públicas e desonerações. Não se tem a menor noção de como elas se
articulam entre si, qual é a lógica de usar esse conjunto
de instrumentos. O componente de planejamento do
PAC, ou melhor, a ausência desse componente reflete
a completa falta de rumo da política econômica. Além
disso, eu tenho denunciado nesta Casa, Sr. Presidente, manobra após manobra da chamada contabilidade
criativa, Senador Jayme Campos, das autoridades econômicas para mascarar o aumento do endividamento
público e a fragilização das contas públicas: falar o
Governo em consistência fiscal – bonito isto também:
consistência fiscal – é nada mais que uma piada, uma
brincadeira de mau gosto.
Um plano econômico não é só um rol de gastos,
tantos bilhões aqui, outros tantos acolá, mas o PAC
acaba sendo só uma lista de despesas, muito festejada por quem a promove. Mas despesas com quê, Sr.
Presidente? Quais as prioridades? Ainda que seja só
um programa de investimentos, o PAC deveria apontar
que segmentos prioriza, que metas espera obter em
termos de aumento de produção, melhoria na produtividade, ou nos indicadores sociais, quais os problemas
centrais e o seu necessário enfrentamento.
Eu gostaria, Sr. Presidente, que alguns de meus
colegas Senadores ou Senadoras, ou alguém do Executivo, pudesse mostrar, objetivamente, o que não está
publicado em lugar nenhum: o conjunto de metas setoriais e como elas se relacionam.
Quando examinou os enormes gastos públicos
com subsídios aos empréstimos e desonerações de
impostos relacionados ao PAC, o Tribunal de Contas
da União apontou, no Acórdão nº 3.071, de 2012,
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que não existe sequer a medição dos custos desses
benefícios, muito menos a avaliação dos resultados
econômicos deles decorrentes. Qual é o sentido de
listar gastos de tantos bilhões em transporte, tantos
em energia, outros tantos em pavimentação e saneamento? Qual é o sentido disso? Essas são obrigações
do Poder Público, Sr. Presidente, atividades que terão
de ser feitas de qualquer modo.
O que se espera, Srs. Senadores, de um programa prioritário é que traga mais meios para superar os
problemas críticos, senão, fica uma lista de obras como
qualquer outra, uma lista de obras como qualquer outra, vendida como se fosse um salto para o futuro, uma
grande inovação, o que na realidade não é.
Mas vamos ver a lista de obras, Sr. Presidente.
Ao analisar aquela pouca informação que o Governo
oferece no seu site, vamos ao 7º Balanço do chamado
PAC 2, que está aqui em nossas mãos.
Tudo muito bonito, cheio de figuras e imagens.
Depois de algumas páginas de estatísticas macroeconômicas totalmente enganosas, como a chamada dívida
pública líquida – que foi completamente desmoralizada
pelos truques cambiais feitos pelo Tesouro –, achamos
um total geral dos gastos que o Governo chama de
PAC: R$557 bilhões, até abril de 2013.
Desse valor, Senador Jayme Campos, 32% são
financiamentos habitacionais e mais 8% são do chamado Minha Casa Minha Vida. Muito bem.
Passemos a outros gastos do PAC, Senador Jayme. Os investimentos das estatais são 27% do PAC.
Praticamente todo esse investimento é das empresas
do grupo Petrobras – na verdade, a Petrobras e subsidiárias investiram mais de R$190 bilhões em 2011.
Ora, os investimentos dessa empresa seguem
o seu plano de negócios, sua estratégia empresarial,
não são uma iniciativa governamental. Aliás, já alertei
aqui, desta tribuna, que a interferência do Governo na
Petrobras tem resultado na descapitalização da companhia, exigindo aumento de investimento em condições
muito precárias de financiamento.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª,
o Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco Minoria/DEM – MT)
– Obrigado, Senador Pedro Taques. A minha intervenção será rápida. V. Exª vem em bom momento fazer
aqui este pronunciamento em relação ao PAC. Criaram
uma peça de ficção, ou seja, uma marca que era para
ser uma grife,dando a entender que tudo aquilo que
estava no PAC eram prioridades por parte do Governo
Federal. Todavia, na verdade, na prática, isso não tem
acontecido, haja vista o que V. Exª cita aqui: os ajustes
fiscais, as obras que poderiam estar inseridas e, com
isso, resolvidas, o que não é verdade. V. Exª tem um
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conhecimento, já conhece bem esta matéria, e de todo
o orçamento previsto no Ministério dos Transportes,
de R$17,8 bilhões, neste ano de 2013, apenas R$4
bilhões foram realizados. Ou seja, estamos no mês de
agosto, acabando já o ano de 2013, mas nem 50% dos
valores que estão no orçamento foram realizados e
assim por seguinte. Então, o PAC foi uma marca forte
que o Governo fez através, naturalmente, dos órgãos
de comunicação, e a sociedade colocou na cabeça
que tudo aquilo que está previsto no PAC será realizado. Então, é algo falso que construíram; o Governo,
lamentavelmente, foi muito competente por um lado,
mas, por outro lado, construiu um discurso, uma falácia, e, na prática, não acontece nada. E V. Exª tem toda
razão quando fala aqui do PAC e, acima de tudo, dos
ajustes fiscais, da própria Petrobras, que era o orgulho
de todos nós, brasileiros, que, lamentavelmente, pelo
que temos conhecimento, está literalmente quebrada,
falida. Há poucos dias, havia uma denúncia séria e grave de um cidadão, que agora o Ministério Público, se
não me falha a memória, vai começar a apurar. Ele foi
forçado a desmentir e, agora, foi embora para Dubai.
Mas ele disse: “Olha, tudo o que eu disse no Brasil é
verdade; podem mandar apurar porque vão chegar a
alguém que fez mau uso desse dinheiro”. Portanto, V.
Exª tem toda razão. Quero cumprimentá-lo, sobretudo, pela sua coragem de vir a esta tribuna fazer uma
afirmação que, com certeza, é verdade, e o povo brasileiro tem que ter conhecimento da verdade, do que
está acontecendo no nosso País. Parabéns, Senador
Pedro Taques!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Jayme. É que
alguns pensam que, no Brasil, ainda existe bobó cheira-cheira, como se diz lá em Várzea Grande, terra de V.
Exª, na Passagem da Conceição, lá em Bonsucesso,
onde V. Exª nasceu, Senador Jayme Campos. Bobó
cheira-cheira não existe mais.
V. Exª falou certo: do que estava autorizado no
orçamento, só foram pagos 36% em 2011, 30%, em
2012, 42%, em 2013, e o ano está quase acabando,
já considerados os Restos a Pagar, Senador Jayme.
Em Mato Grosso, não é muito melhor: do valor autorizado para as obras do PAC no nosso Estado, foram
pagos 41%, em 2011; 37%, em 2012; e até agora, em
2013, só 25%, como V. Exª acabou de fazer referência.
Mas, com todas as insuficiências, o Governo Federal conseguiu gastar R$56 bilhões no orçamento que
chamou de PAC. Com que resultados? Quais resultados? O que fez para enfrentar os principais gargalos
da economia brasileira?
Primeiro, as ferrovias.
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A Ferrovia Norte-Sul gastou, desde 2007, R$3,4
bilhões para 855km, que nem podem ser usados,
porque precisam ser refeitos. E eu já denunciei aqui
desta tribuna o famoso Juquinha da Valec. E eu tenho
certeza de que o senhor se recorda deste nome, do
famoso Juquinha. Continua parada essa ferrovia lá em
Palmas, sem perspectiva de funcionar, até porque não
existe sequer um modelo de operação.
A Ferrovia Oeste-Leste, na Bahia, Senador Jayme,
em andamento há vários anos, tem só 16% das obras
civis feitas e está tendo o seu projeto de engenharia
quase que inteiramente refeito.
A Ferrovia Transnordestina, feita por iniciativa
privada, com financiamento do BNDES – é bom que
se ressalte –, se arrasta desde 2006, sem previsão de
conclusão, e passou – pasmem – de R$5,4 bilhões
para R$7,5 bilhões.
A nossa Ferrovia de Integração do Centro-Oeste
– a chamada Fico, de Campinorte, em Goiás, até Lucas do Rio Verde –, tão importante para Mato Grosso,
nem sequer saiu do papel; estão adiando para setembro, dezembro, nunca chega, parece D. Sebastião, que
nunca vem da África. Essa ferrovia não vai terminar
nunca, nem sequer saiu do papel, entrou na nova onda
mágica de concessões com dinheiro público e o risco também público, mais ou menos a socialização do
lucro e a capitalização do prejuízo. E, com isso, desapareceu do radar do PAC.
Isso para não falar do famoso trem-bala, um verdadeiro tapa na cara do povo brasileiro. Um tapa na
cara. Aqui eu votei contra o trem-bala. Um projeto que
começou sendo vendido ao País como inteiramente privado e necessário para a Copa do Mundo, que acabou
com R$37 bilhões de dinheiro público e sem data para
sequer começarem as obras. Parece-me que, só nos
estudos, quase R$300 milhões. A licitação para essa
concessão já foi adiada inúmeras vezes. Nesse caso,
aliás, é melhor que continue sendo adiada o resto da
vida. É melhor que não saia do papel.
E as rodovias, Senador Jayme, Senador Acir: a
nossa BR-163, em Mato Grosso, continua matando
centenas de brasileiros por ano, e nem uma palavra
nos relatórios do PAC sobre os seus pontos mais críticos no nosso Estado, que já exigem há anos uma
duplicação ou, pelo menos, uma reconstrução – de
Sinop até Posto Gil; de Posto Gil até Rondonópolis.
E, se formos olhar no orçamento, dos R$474
milhões autorizados para a estrada em 2012, foram
realmente concluídos e pagos apenas 43% em 2013.
Pasmem: unicamente 3% disso, ridículos R$23 milhões
A mesma coisa ocorreu com a BR-364, outro eixo
essencial da nossa economia, da economia do Estado
de Mato Grosso: orçamento ínfimo de R$88 milhões
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em 2012. Só foram executados, Senador Acir, 59% até
agora, em 2013. Sem orçamento nenhum, os Restos
a Pagar só foram executados em 4%.
A BR-163 só é lembrada no relatório do PAC pelo
trecho paraense até Santarém, que é também muito
importante para o escoamento de nossa produção,
através do Porto de Santarém, como já fiz referência.
Mas mesmo esse trecho é jogado para o final de 2015.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
o Senador Acir, digno representante do PDT do Estado de Rondônia.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT –
RO) – Só para cumprimentá-lo, Senador Pedro Taques,
pelo seu pronunciamento. De todas as citações que V.
Exª fez, eu vou me referir, vou me restringir somente
à BR-364, porque eu a conheço.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – E muito bem.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Apoio Governo/PDT
– RO) – Tanto a BR-364 no seu Estado de Mato Grosso, quanto a BR-364 no nosso Estado de Rondônia,
como também segue para o Estado do Acre. É uma
rodovia cuja restauração nós começamos a debater,
Senador Pedro Taques, aqui no Senado e no DNIT,
em 2009. Nós conseguimos o início da restauração
este ano, em um trecho, que está bem adiantado. O
segundo trecho, entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do
Oeste, o trecho entre Ouro Preto e Ariquemes e entre
Ariquemes e Itapuã está sendo iniciado ainda. Hoje
pela manhã, estive no DNIT, pedindo para que haja
um comprometimento maior do órgão, para que dê a
ordem de serviço entre Pimenta Bueno e Vilhena, que
é o trecho nº 1. Portanto, realmente V. Exª tem toda
razão em colocar essa falta de ação do DNIT em relação às nossas estradas. A produção agrícola aumenta ano a ano, batemos recorde em cima de recorde,
ou seja, a iniciativa privada faz a sua parte, mas não
temos condições de dar escoamento à produção na
mesma velocidade que aumenta a produção agrícola.
Portanto, meus cumprimentos pelo pronunciamento. E
fica aqui também o nosso pedido para que seja dada
a ordem de serviço para o trecho 1 da BR-364 e para
que toda ela tenha restauração, e comecemos logo a
duplicação da BR-364, o que já se faz necessário; é um
sonho. Como também a ferrovia ligando Porto Velho-Vilhena– Lucas do Rio Verde-Cuiabá venha integrar a
malha ferroviária brasileira. Isso se discute há muitos
anos. Nós colocamos no PPA 2012/2015 o início do
projeto de Porto Velho a Vilhena, porque, de Vilhena
até unir com a malha ferroviária brasileira – já está no
PAC, já existe projeto, já está em fase de licitação, só
temos promessas que não acontecem, e nós precisamos dessa ferrovia mais do que nunca, em função do
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alto crescimento, da alta produção agrícola dos nossos
Estados, tanto o nosso Estado de Rondônia, quanto o
Estado de Mato Grosso. Nós precisamos demais dessa
ferrovia. Meus cumprimentos, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Acir. O PAC
está empacado, Senador Acir. Está empacado. Quem
sabe o general do DNIT, com a sua caderneta famosa,
possa desencravar o que está empacado.
Ora, meu amigo mato-grossense, se eu perguntar
a você ou a qualquer outro dos nossos irmãos que aí
vivem, qual é a obra viária mais importante do Estado, a que mais aflige a economia e a segurança das
pessoas, a resposta virá imediatamente: as BR-163 e
364. E a possibilidade mais imediata de desafogar o
transporte das safras é poder acessar a hidrovia em
Santarém também pela BR-163.
Já se sabe disso há anos, há décadas, mas essas obras centrais se perdem entre 115 outros – entre
aspas – “empreendimentos” carimbados como PAC em
Mato Grosso. E as execuções se arrastam de forma
indefinida. Os contingenciamentos se sucedem. Que
planejamento é esse em que não define prioridades?
Isso não é planejamento. Não é projeto estratégico
de país.
Um verdadeiro projeto de governo define as prioridades em função dos problemas mais críticos da população sabendo que os recursos são escassos e trata
essas prioridades como verdadeiras prioridades. Não
deixa faltar o dinheiro para esses projetos e concentra
a capacidade técnica e administrativa de execução das
obras e serviços para concluir os projetos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso cobrar. É preciso cobrar, Senador Cícero, menos
marketing, menos propaganda e mais gestão pública.
Vamos olhar para a ação do Governo, que nos
é vendida pomposamente como PAC, com a mesma firmeza, com o mesmo senso crítico que a nossa
gente já demonstrou quando obrigou este Legislativo
a começar a legislar sobre a moralidade pública, Sr.
Presidente. Vamos transformar o sonho compartilhado
nas ruas deste País em realidade para o nosso povo.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT – RS) – Este foi o Senador Pedro Taques,
que falou como orador inscrito.
Vai falar agora um Líder.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador Rodrigo Rollemberg
e o Senador Eduardo Amorim não se encontram. Fala
o Senador Acir Gurgacz.
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Presidente, é bastante rápido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Para uma questão de ordem,
Senador Cícero.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Sem revisão do orador.) – Presidente, é apenas para registrar dois requerimentos de minha autoria, com bastante tristeza. É o registro de uma infeliz
coincidência.
No último dia 12 deste mês, ao chegar a casa,
eu me encontro com o meu genro, que acabara de receber uma ligação dos seus familiares, da sua mãe,
comunicando-lhe que, naquele instante, fazia poucos
minutos, havia falecido o seu tio, Wenem Carvalho
Mendes Freire.
Este meu voto, na verdade do pai dele, um médico
com 51 anos de idade, Fábio Cariry Carvalho estava
jogando uma tradicional partida de futebol na noite da
segunda-feira e veio a falecer de um AVC. Todos os
que participavam daquela “pelada”, como se diz, do
“racha”, como se comunica, eram médicos.
Ele era filho de Wenem Carvalho Mendes Freire
e de Giselda Cariry Carvalho. Era de uma família de
cinco filhos, sendo seus irmãos Maria do Socorro Cariry, mãe do meu genro, Cassandra Cariry, Teca Cariry,
e Potira Cariry.
O falecido, Fábio Cariry, era casado com Giulliane Ramalho, com quem teve dois filhos, Júlia e Wenem Neto.
Isto ocorreu no último dia 12, sem que houvesse
tempo de ser socorrido.
Após essa ligação, Sr. Presidente, após comunicar o falecimento desse tio, logo em seguida, ele recebe outra ligação, na mesma noite de segunda-feira,
informando que outro tio, dessa vez irmão do seu pai,
na cidade de Santos, também médico, com 54 anos,
morre de infarto.
O requerimento que apresentei é em nome do
médico Rommel Lacet de Barros, bem como no meu
requerimento as condolências para as duas famílias.
Rommel Lacet de Barros tinha 54 anos, era filho
de Luiz Ferreira Barros, que foi Deputado, por muitos
anos, na Paraíba, e da Srª Iolanda Lacet de Barros.
Era de uma família de quatro filhos, sendo seus irmãos Luiz Otávio Lacet de Barros, Mac Arthur Lacet
de Barros, pai do meu genro, Junot Lacet de Barros,
e era casado com Angela Lacet, com quem teve um
filho, Gabriel Lacet.
Ele veio a falecer também na segunda-feira, na
cidade de Santos, vítima de infarto.
Era este o registro que apresentei e espero que
o Senado possa aprovar, para que fique registrada nos
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Anais desta Casa essa triste coincidência que ocorreu
nessa família.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Cícero Lucena, V. Exª
será atendido na forma do Regimento, mas, de pronto, transmita a todos os familiares a solidariedade do
Senado da República e as devidas condolências.
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz, pela Liderança do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, pela manhã,
na Comissão de Infraestrutura do Senado, foi votado
um requerimento, apresentado pelo Senador Valdir
Raupp que considero da maior importância para o
nosso Estado de Rondônia.
O requerimento propõe audiência pública da Comissão de Infraestrutura lá na cidade de Porto Velho,
em Rondônia, para debater a logística de transporte, a
integração da Região Norte. Subscrevi o requerimento
e conseguimos o apoio dos demais Senadores para
que possamos debater toda a questão de infraestrutura do nosso Estado, em relação a BR-425, BR-429,
BR-364, BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, a duplicação da nossa BR-364, que já colocamos no PPA
2012/2015 e também vamos colocar no orçamento
do ano que vem, na LDO, pois já estamos com uma
emenda para ser apreciada... Enfim, vamos debater
todos esses assuntos, que são da maior importância.
Nós fizemos, na Comissão, sucessivos relatos
sobre a situação das rodovias, da infraestrutura do
nosso Estado de Rondônia. E o apoio do Presidente
da nossa Comissão, Presidente Fernando Collor, tem
sido de fundamental importância para que as obras de
restauração da BR-364 tenham sido iniciadas, mesmo
que oito meses após a ordem de serviço.
Hoje, essa obra está a pleno vapor, com a restauração do Lote 2, de Pimenta Bueno a Ouro Preto.
O pior trecho da BR-364 está em pleno trabalho. A
empreiteira que ganhou a licitação, a ordem de serviço, resolveu iniciar a obra depois de oito meses. Graças a uma ação, uma intervenção da Comissão de
Infraestrutura, conseguimos fazer com que essa obra
fosse iniciada.
As obras já iniciaram também no Lote 4, entre
Ariquemes e Porto Velho. Também foi dada a ordem
de serviço para o trecho entre Ouro Preto e Ariquemes, faltando apenas o Lote 1, entre Pimenta Bueno
e Vilhena. Nós estivemos, hoje, de manhã, no DNIT e
nos informaram que a licitação foi homologada e que
a ordem de serviço será dada nos próximos dias, para
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que possamos aproveitar ainda um pedaço deste nosso
verão, que vai até novembro ou dezembro.
Nós temos condições plenas de realizar o trabalho ainda no verão de 2013 para chegarmos a 2014, já
no final do ano, com a conclusão de toda a restauração da BR-364, de Vilhena a Porto Velho, e para que
possamos debater e conseguir aprovar, no Orçamento para o ano que vem, a duplicação da BR-364. É a
grande solução para todos nós, em Rondônia. Toda a
população de Rondônia quer, precisa disso e tem nos
cobrado uma ação efetiva com relação à duplicação
da BR-364. Nós colocamos no PPA 2012/2015, também estamos colocando na LDO para o ano que vem
e esperamos colocar no Orçamento da União para
2014 a duplicação dessa BR, que é muito importante
para todos nós.
Sr. Presidente, trago outro assunto.
Participei, ontem, no Rio de Janeiro, do Encontro
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares, evento
que reuniu bombeiros militares de todo o Brasil para
discutir a necessidade de aparelhamento das corporações com novas tecnologias de prevenção e combate
a incêndios, tragédias naturais e acidentes, bem como
para discutir políticas públicas, programas e projetos
para o setor, como a concepção da Política Nacional
de Bombeiros na Segurança Pública.
Esta política setorial dos bombeiros, em articulação com a Política Nacional de Segurança Pública,
será, na verdade, uma grande conquista para toda a
sociedade brasileira, uma vez que dará mais autonomia, mais independência para os bombeiros militares,
sem deixar de promover a articulação necessária com
as demais forças policiais militares e a defesa civil na
proteção da sociedade e na prevenção de incêndios,
acidentes e desastres naturais.
Este alinhamento constitui-se num esforço conjunto da União e dos Estados Federados na busca de
investimentos para a reestruturação de seus Corpos de
Bombeiros Militares, com a capacitação e treinamento
das guarnições, regulamentação e padronização de
procedimentos operacionais, visando o fortalecimento
institucional para a garantia da proteção à vida, ao meio
ambiente e ao patrimônio, bem como para o pronto
emprego nas ocorrências de catástrofes e desastres
naturais em qualquer local do nosso País.
A independência administrativa e operacional do
Corpo de Bombeiros em relação à Polícia Militar, que
já ocorre em alguns Estados brasileiros, como lá no
nosso Estado de Rondônia, é uma reivindicação antiga dos bombeiros, no sentido de dar mais agilidade à
gestão das corporações, bem como aos procedimentos de socorro e prevenção.
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Os bombeiros de todo o Brasil reunidos no Rio de
Janeiro, neste evento organizado pela Liga Nacional
dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – Ligabom, presidida pelo Coronel Caetano de Souza, Comandante do Corpo de Bombeiros de nosso Estado de
Rondônia, também discutiram a Proposta de Emenda
à Constituição nº 19, de 2013, de autoria do Senador
Vital do Rêgo, da qual tenho a honra e o prazer de ser
relator na Comissão de Constituição e Justiça.
A PEC n° 19 trata da criação das Brigadas de
Incêndio em Municípios que não têm contingente de
Bombeiro Militar, e nosso parecer pela aprovação está
pronto para entrar na pauta da CCJ aqui no Senado.
As brigadas terão caráter civil e serão formadas
por voluntários ou por servidores, para atuação exclusivamente em operações de salvamento e combate a
incêndio.
Entendo que esta medida vai colaborar para o
aperfeiçoamento desse serviço público relevante para
toda a sociedade. Mas para que haja uma sintonia com
os Corpos de Bombeiros Militares já existentes nos Estados, é necessário que a criação das brigadas pelos
Municípios ocorra nos termos de uma lei estadual, a
qual deverá disciplinar os critérios para a supervisão
da atividade por parte do Corpo de Bombeiros.
Nesse sentido, apresentamos emenda à PEC nº
19 especificando que a lei estadual requerida deverá
contemplar a necessária supervisão técnica do Corpo
de Bombeiros Militar sobre tais instituições municipais
de modo a que seus serviços sejam prestados de modo
eficiente e eficaz.
O importante é que a participação nessas brigadas constitua, tanto para o servidor público quanto
para o cidadão voluntário, a prestação de um serviço
público relevante.
No entanto, tão importante quanto esta PEC é a
construção e a implementação da Política Nacional de
Bombeiros na Segurança Pública. As duas iniciativas,
na verdade, são complementares e uma não funcionará bem sem a outra.
Precisamos trabalhar nas duas frentes ao mesmo tempo, através do planejamento estratégico em
nível nacional, para estabelecer objetivos, metas e
ações para garantir os investimentos necessários no
fortalecimento da atuação dos bombeiros brasileiros.
Só assim poderemos criar novas corporações nos
Municípios, visto que, de acordo com levantamento
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), apenas 11% das cidades brasileiras
contam com unidades do Corpo de Bombeiros Militar.
Só assim poderemos realizar o reaparelhamento e as
inovações necessárias nos serviços e nas corporações
de bombeiros já existentes no Brasil.
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Ou seja, precisamos aprovar a PEC para facilitar
a criação de corporações de bombeiros nos Municípios menores e precisamos criar uma política específica para o setor, definindo a atuação integrada nos
serviços de busca e salvamento, resgate, perícia de
incêndio, prevenção e extinção de incêndio, bem como
as atividades de defesa civil.
Como eu já disse, o objetivo final dessas duas
propostas é a preservação da vida, do meio ambiente,
do patrimônio público e privado, reduzindo a vulnerabilidade e riscos à população. Neste sentido, a segurança não compete exclusivamente ao Estado, mas deve
ser buscada de forma integrada por toda a sociedade.
Portanto, faço aqui um apelo aos nobres Senadores para que aprovemos a PEC nº 19, mas sem deixar
de discutir, de forma conjunta, a Política Nacional de
Bombeiros na Segurança Pública.
Sr. Presidente, foi com muita alegria e satisfação
que participei desse Encontro Nacional dos Bombeiros, e muito me honrou a homenagem que recebi de
bombeiros de todo o Brasil.
Agradeço, mais uma vez, de coração a homenagem prestada pelo Comando da Liga Nacional dos
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.
Na condição de Parlamentar, coloco-me à disposição, como soldado dos bombeiros, aqui no Senado, na
luta pela PEC nº 19, pela política setorial e pelo Código
Nacional de Segurança Contra Incêndio, bem como na
luta por recursos federais que permitam a ampliação
do número de unidades de Bombeiros Militares nos
Municípios brasileiros e na valorização permanente
dos bombeiros militares de todo o Brasil.
Uma saudação especial ao Coronel Caetano e
a toda a equipe do Corpo de Bombeiros que se deslocou de Rondônia para estar no Rio de Janeiro nesses dois dias para debater a importância do Corpo de
Bombeiros para o nosso Estado de Rondônia e para
o Brasil. Cada Estado estava lá representado por seu
comandante e por seus coronéis, que debateram essa
questão da política nacional dos bombeiros que nós
devemos ampliar e debater com mais detalhes aqui
no Senado.
Sr. Presidente, outro tema que quero abordar
é que a efetividade da implantação de uma política
pública no Brasil é tema para muitos debates, e nosso papel aqui no Senado Federal não é apenas o de
elaborar leis e políticas, mas também de fiscalizar a
sua aplicação.
Nesse sentido, registro que a aplicação do Código Florestal Brasileiro e, em particular, as estratégias
de implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
estão avançando em diversos Estados brasileiros,
em especial no meu Estado de Rondônia. O CAR tem
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avançado muito e é uma ação importante que fazem
a população juntamente com o Governo do Estado.
Ontem mesmo, a equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) esteve
em Brasília, participando da terceira reunião do grupo
de trabalho de acompanhamento do novo Código Florestal, e apresentou os resultados da implantação do
Cadastro Ambiental Rural do nosso Estado, Rondônia.
O Governador Confúcio Moura assumiu esse
compromisso como política de governo, e o Cadastro
Ambiental Rural está sendo implantado não apenas
como ferramenta para a regularidade ambiental, mas
para a inclusão positiva dos agricultores, posseiros e
assentamentos rurais.
Ao aderir ao Cadastro Ambiental Rural em Rondônia, o produtor rural passa a ter diversas vantagens,
como a segurança jurídica de usar a terra e seus recursos naturais dentro da lei, pois, quando adere ao CAR,
o agricultor recebe o aval do Governo de que possui a
propriedade ou a posse da terra onde desenvolve sua
produção regularizada ambientalmente.
Outro ponto positivo é a inclusão nas políticas públicas de crédito. Para o produtor rural acessar hoje os
créditos do Pronaf, ele precisa do Cadastro Ambiental
Rural, ele precisa do CAR para licenciar qualquer outra
atividade que possa ter em sua propriedade passível
de licenciamento, como, por exemplo, a piscicultura,
que tem tido avanço muito grande na produção em
nosso Estado de Rondônia.
Nesse aspecto, Rondônia está dando mais um
exemplo para o Brasil. Por meio do Programa Água
Produtiva, os agricultores estão recendo apoio do Governo do Estado e do Governo Federal para investir na
piscicultura com o devido licenciamento ambiental, como
pude acompanhar em visita à cooperativa de piscicultores de Urupá, no último sábado, no Estado de Rondônia.
O programa Água Produtiva foi criado pelo Governo do Estado de Rondônia em meados de 2011, sob a
responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social (Sedes) e com a participação da Secretaria de Estado da Agricultura e Reforma
Agrária (Seagri) e da Emater, com o intuito de subsidiar
o agricultor na incorporação de áreas à piscicultura.
O resultado é que, em dois anos, a produção de
pescado em Rondônia deu um salto de 15 mil toneladas/
ano para 50 mil toneladas/ano, e a expectativa é que o
Estado alcance a produção, nos próximos anos, de 80
mil toneladas. A expectativa, na verdade, é de que isso
ocorra não nos próximos anos, mas até 2014. Essa é
a expectativa de todos nós. Que possamos alcançar
essa meta de 80 mil toneladas até 2014!
O programa Água Produtiva é um exemplo de que,
quando existe a articulação de esforços em torno de um
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objetivo comum, o resultado aparece, pois, nesse esforço, o Governo do Estado também contou com o apoio do
Governo Federal, por meio do Ministério da Pesca e do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, que disponibilizaram maquinário – como retroescavadeiras – e apoio para
o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção
de pescado, especificamente, no Estado de Rondônia.
Outro aspecto importante desse programa é que,
ao estimular a abertura de tanques para a criação de
tambaqui, pirarucu e tucunaré, o Governo do Estado
já viabiliza o licenciamento da atividade, para evitar
o que ocorre em outros Estados, onde cerca de 80%
dos tanques não possuem licenciamento ambiental e
estão em APPs.
Por meio do programa Água Produtiva, o agricultor recebe o apoio para recuperar áreas degradadas e,
juntamente com o programa Terra Produtiva, também
faz a recuperação de pastagens, de capoeiras e de
áreas degradadas.
É com esta política e com o licenciamento de áreas produtivas que Rondônia está aumentando a sua
produção e a sua produtividade, sem necessariamente
transformar áreas de florestas e, ainda, recuperando
as áreas degradadas.
Portanto, meus cumprimentos ao Governo do
Estado e aos coordenadores dos programas Água
Produtiva e Terra Produtiva, que estão promovendo
uma verdadeira transformação na maneira de lidar com
a terra e com a água em nosso Estado de Rondônia.
Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente.
Agradeço pela sua atenção e dos demais Senadores
presentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem. Esse foi o Senador
Acir Gurgacz, que falou pela Liderança do PDT.
Agora é um orador inscrito. Convidamos o Senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Enquanto
V. Exª vai à tribuna, eu leio aqui três requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Senador
Pedro Taques para compor, como titular, a CPI da Espionagem em vaga cedida pelo PSDB, conforme Ofício s/nº da Liderança do PSDB, e Ofício nº 12/2013,
da Liderança do PDT.
São os seguintes os Ofícios:
Brasília, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Liderança cede, ao Partido Democrático Trabalhista –
PDT, a vaga de Titular na Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar, no prazo de cento e
oitenta dias, a denúncia de existência de um sistema
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de espionagem estruturado pelo governo dos Estados
Unidos, com o objetivo de monitorar e-mails, ligações
telefônicas, dados digitais, além de outras formas de
captar informações privilegiadas ou protegidas pela
Constituição Federal.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício GLDPDT no 12/2013
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência,
e, na oportunidade, indicar o nome do Exmo Sr. Senador Pedro Taques para ocupar a vaga de Titular na CPI
da Espionagem, mediante cedência da pela Liderança
do PSDB ao Partido Democrático Trabalhista – PDT,
conforme documento anexo.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Líder
do PDT no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa, como membro titular, o Deputado Pedro Henry, em substituição ao
Deputado Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
621, de 2013, conforme o Ofício nº 404, 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 404
Brasília, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro
Henry (PP/MT) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 621, de 2013,
em substituição ao Deputado Arthur Lira (PP/AL).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador José Agripino apresentou o Requerimento nº 932, de 2013, por meio do
qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 3
a 9 de setembro de 2013, para integrar delegação da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em visita oficial à Suécia e à França.
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A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento nº 932, de 2013.
É o seguinte o despacho do Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA
NACIONAL, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO
DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO
AO PARECER PREVISTO NO ART. 40, § 4º,
DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento nº 932, de 2013,
do Senador José Agripino, que “Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal,
combinado com art. 40, § 1º do Regimento
Interno, requeiro a Vossa Excelência, com
ônus para o Senado Federal, autorização
para ausentar-me dos trabalhos da Casa,
no período de 3 a 9 de setembro do corrente
ano, para integrar delegação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em visita oficial à Suécia e França”.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu, no dia 21 de agosto de 201,3 o Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
José Agripino.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, tendo em vista a proximidade da
missão oficial e o tempo necessário para as providências administrativas da Casa, este Presidente avoca
para si a responsabilidade de instruir favoravelmente
a referida solicitação, ad referendum do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento nº 932, de 2013, do Senador
José Agripino.
Sala da Comissão, 21 de agosto de 2013. – Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Não havendo objeção do Plenário, nós colocaremos em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Sérgio Souza, pelo tempo de
20 minutos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Paim.
Estarei inclusive no seu Estado no próximo final de
semana, na Expointer, que acontece no Rio Grande do
Sul, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
senhoras e senhores, eu venho à tribuna nesta tarde
reportar à Casa a grande ansiedade e preocupação
que a tramitação de um projeto tem causado às escolas especiais, carinhosamente apelidadas de APAEs, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais,
em especial as do meu Estado, o Paraná, a chamada
Meta 4 do Plano Nacional de Educação, constante do
substitutivo do Senador José Pimentel aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Refiro-me ao Projeto de Lei da Câmara nº 103,
de 2012, que tramita, neste exato momento, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que
tem como Relator o Senador Vital do Rêgo, Presidente
daquela Comissão.
A principal polêmica reside na possibilidade, com
manutenção do texto da Meta 4 aprovado na CAE, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
de enfraquecimento da atuação das entidades que
oferecem educação especial às pessoas com deficiência, no meu Estado, o Paraná, no Brasil por inteiro.
Segundo o texto, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação deve ser universalizado
na rede regular de ensino.
A preocupação é justamente que tal medida retire
de entidades como as Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais, as APAEs, espalhadas por todo o
Brasil, e também as Pestalozzis, que são entidades
com a mesma finalidade, a possibilidade de oferecer
o atendimento especial substitutivo à educação escolar na rede regular, como pode ser feito hoje em dia.
O texto aprovado na Câmara dos Deputados e
enviado ao Senado sobre a Meta 4 do PNE (Plano
Nacional de Educação) era o seguinte:
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Meta 4 – Universalizar, para a população de
quatro a dezessete anos, o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação preferencialmente na rede
regular de ensino [preferencialmente na rede
regular de ensino], garantindo o atendimento
educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários,
nas formas complementar e suplementar, em
escolas ou serviços especializados, públicos
ou conveniados.
Era assim o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O substitutivo aprovado na Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal suprimiu a
expressão “preferencialmente”.
Em audiência pública realizada, Senador Paim,
na Comissão de Direitos Humanos na semana passada, sob a batuta, sob a condução de V. Exª, as APAEs
defenderam a manutenção da expressão “preferencialmente”, alegando que tal expressão está de acordo com
a convenção da ONU para a pessoa com deficiência, o
que significa dar o direito às pessoas com deficiência
de escolher onde querem entrar e, por conseguinte,
onde vão querer se matricular. A expressão “preferencialmente” se coaduna com esta premissa, a premissa
estatuída pela Organização das Nações Unidas.
Ainda na audiência pública ocorrida na semana
passada aqui no Senado Federal, os representantes
das APAEs demonstraram o interesse em que a população seja ouvida sobre essa possibilidade de enfraquecimento das escolas especiais e possa ter o
direito de optar entre a educação a ser ofertada pela
rede pública e o atendimento especializado já institucionalizado antes da aprovação do PNE.
Defendem que a escola especial pode oferecer
tanto a educação escolar quanto o atendimento educacional especializado complementar.
Aparentemente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na redação do substitutivo, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
fica restrita a atuação das escolas especiais apenas
ao atendimento complementar especializado. E hoje
ela dá também a educação escolar no atendimento
educacional.
Há de se fazer uma referência, Sr. Presidente,
senhoras e senhores e todos aqueles que estão nos
ouvindo: cada Apae construída no Brasil, cada uma
delas teve uma participação direta dos pais e dos
amigos – isso está inclusive no nome, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) –, para criar
uma escola especializada para o atendimento daquele
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cidadão, criança, que é portador de uma necessidade
especial, a fim de que essa escola conseguisse dar o
mínimo de educação a esse cidadão, porque o Poder
Público não o fez. Não havia espaço, como até hoje
não há. É lógico que, com o tempo, o Poder Público
foi subsidiando, fomentando essas entidades. Tanto o
Governo Federal quanto os Governos Estaduais aportam recursos, e as prefeituras também, diretamente,
para que essas entidades se mantenham.
É importante ressaltar isto: as Apaes não surgiram por acaso. Surgiram da necessidade da própria
sociedade e do carinho dos amigos e dos pais desses
alunos, desses cidadãos brasileiros, portadores de algum tipo de necessidade, a fim de que esses alunos
tivessem o direito de aprender, de ter um aprendizado.
Uma Apae não se resume ao ensino pedagógico.
Há também o atendimento de saúde com profissionais extremamente capacitados. E os pedagogos, os
professores que ali ministram as aulas, também têm
capacitação especializada.
Sr. Presidente, a Diretora de Política de Educação Especial do Ministério da Educação, a Srª Martinha Clarete, esteve nessa audiência pública aqui, no
Senado, na semana passada.
Ela ressaltou, na CDH, que o foco do MEC é o
fortalecimento do direito à educação e às escolas regulares no Brasil. Segundo ela, as escolas especiais
não vão desaparecer, mas caminhar juntamente com
o ensino regular, sem substituí-lo.
Como eu disse no início deste pronunciamento, o
assunto tem gerado grande polêmica em meu Estado
e, seguramente, em todas as demais unidades da Federação brasileira. Aliás, recebi ofício da Confederação
Nacional dos Municípios defendendo a manutenção
da expressão “preferencialmente” como essencial às
contas municipais e, sobretudo, ao melhor atendimento
às pessoas com deficiência.
Além da Confederação Nacional dos Municípios,
inúmeras câmaras de vereadores e prefeituras paranaenses já me enviaram manifestações em defesa das
Apaes. Inclusive, estiveram aqui, no Senado Federal,
vários presidentes das Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apaes), na semana passada, e me
entregaram um abaixo-assinado de uma microrregião
do Paraná, que é a região do Vale do Ivaí, de Ivaiporã, Jardim Alegre, com 20 mil assinaturas, pedindo a
manutenção do ensino nas Apaes, como ele é hoje.
Nós acompanhamos aqui a movimentação do
Brasil inteiro na semana passada, mas faço questão
de citar algumas correspondências que já chegaram
ao meu gabinete, pedindo a manutenção da expressão
“preferencialmente”: Municípios de Enéas Marques,
Corbélia, Nova Aurora, Cianorte, Cascavel, Quedas
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do Iguaçu, São João do Ivaí, Londrina, Cândido de
Abreu, Jardim Alegre.
Também, Sr. Presidente, o ex-Governador do
Paraná, Orlando Pessuti, por vezes me ligou, dizendo
que dezenas de pessoas já o procuraram, manifestando essa preocupação e pedindo que falassem comigo
para que nós tivéssemos...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Se me permite, o Vice-Governador
do Paraná, Senador Flávio Arns, fez o mesmo apelo.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Flávio Arns foi Presidente da Confederação
das Apaes por muitos anos. Foi um dos representantes
dessas entidades no Congresso Nacional como Deputado e como Senador da República. Inclusive a sua tia,
Zilda Arns, tem um trabalho fantástico no atendimento
a pessoas mais carentes, a saudosa Zilda Arns, que
é exemplo de vida no Brasil.
O ex-Governador Pessuti, por vezes, me ligou,
passando o telefone para o amigo do lado, que manifestava a ele, naquele exato momento, a preocupação
com a diminuição das prerrogativas das Apaes.
Sr. Presidente, tudo isso sem falar nas centenas
de pessoas e nas dezenas de Apaes que também me
enviaram pedidos e manifestações com o mesmo teor,
de todo o Brasil.
Os membros da Comissão de Constituição e
Justiça, entre os quais me incluo, têm agora a responsabilidade de deliberar sobre o assunto assim que o
Relator apresentar o seu relatório. O Relator é o Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo.
Regimentalmente, compete à CCJ, neste caso,
dispor sobre a constitucionalidade e a juridicidade da
proposição, sendo a Comissão de Educação a instância para avaliação do mérito.
Todavia, Sr. Presidente, diante da importância do
assunto, creio que não poderemos deixar de debater
esse ponto em particular na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Aliás, o Senador
Francisco Dornelles já apresentou a Emenda nº 7,
na CCJ, cujo objetivo é justamente reestabelecer o
texto aprovado na Câmara dos Deputados sobre a
Meta4, retornando a expressão “preferencialmente”
para o dispositivo.
Já analisei uma nota técnica do Governo que
apresenta justificativas plausíveis para a mudança
da proposta. Porém, Sr. Presidente, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, que nos
escutam pela Rádio Senado, não me parece que o
momento seja adequado para mudança tão brusca,
cujo impacto poderá ser devastador para tantas famílias brasileiras.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Permita-me, só para que fique
também uma contribuição minha, que tem a mesma
posição sua.
Sou radicalmente favorável à posição de V. Exª.
A Ministra Gleisi Hoffmann declarou publicamente que
também tem a mesma posição de V. Exª e que teria
conversado com a Presidente da República para que
o termo “preferencialmente” estivesse junto ao substitutivo do Senador Pimentel também.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Olha só, Sr. Presidente, como isso é importante!
Eu disse há pouco, no meu pronunciamento, que essas entidades que são de natureza privada, que são
escolas, que são entidades, que são filantrópicas, sem
fins lucrativos, que prestam serviço excepcional às famílias e aos cidadãos brasileiros, que são as Apaes,
elas recebem recursos via transferência voluntária e
também, já devidamente regulamentada em alguns
casos, como fornecimentos de professores e assim
por diante, do Estado e da União.
A partir do momento em que se colocou esse
dispositivo dentro de um projeto, que ainda está longe
de ser aprovado no Congresso Nacional, que ainda
deve retornar à Câmara dos Deputados, os governos
já param: “Não podemos mais fazer investimento naquilo que pode sofrer mudança.” Assim, obras que são
necessárias à ampliação, à manutenção dessas entidades têm sido deixadas de lado, porque os governos
não estão aportando os recursos.
Faço um apelo tanto aos Governos Estaduais
quanto ao Governo Federal para que atendam também
às necessidades de infraestrutura dessas entidades.
Sr. Presidente, não me parece razoável retirar dos
pais das pessoas com deficiência, de pessoais especiais, o direito de optarem por uma educação especial
e diferenciada para seus filhos. Não me parece lógico
inclusive que alguém, mais do que os pais, possa atentar para o que é melhor para seus filhos, seus filhos
que são deficientes. Por isso que a palavra “preferencialmente” deve ser mantida. Não quer dizer que seja
obrigatório. Os pais vão poder optar de acordo com a
leitura que eles fazem ou conforme algum profissional
da saúde, da educação orientá-los.
Então, Sr. Presidente, eu deixo muito clara a minha posição de que é importante a manutenção dessa
palavra no texto da Meta4, porque atentar para o que é
melhor para os filhos é uma função dos pais, em casos
tão especiais e tão distintos e cheios de particularidades, como é esse caso.
Com muita satisfação, concedo um aparte ao
Senador Cristovam Buarque.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Sérgio, eu fico satisfeito que
o senhor traga esse assunto aqui, porque ele merece uma dedicação muito grande. E eu fico satisfeito
que o Presidente seja o Senador Paim, porque é um
dos defensores de tudo isso. Eu temo que estejamos
deixando as crianças, que deveriam ser nossa preocupação central, em um debate entre técnicos e pais,
e nenhum dos dois, a meu ver, está sendo capaz de
escolher com cuidado qual é o conjunto de ações que
melhor serve a essas crianças. Eu sempre fui defensor
da integração das crianças portadoras de deficiência
entre as outras crianças, mas não dá para levar isso
como um dogma, que obrigue, que leve qualquer tipo
de deficiência às demais crianças. Primeiro, porque algumas dessas síndromes, dessas dificuldades exigem
um cuidado tão especial que colocar junto não vai permitir o desenvolvimento. E olhe que sou defensor não
só porque isso é bom para socializar as crianças que
têm deficiência como também é bom para dar consciência às crianças que não são portadoras dessa deficiência. É bom, mas deve-se analisar o que é melhor
para cada criança, para cada uma. Não dá para haver
medidas genéricas para todas as crianças. Até dentro
da mesma síndrome, há especificidades. Nós estamos
querendo fazer um plano, e não tomar cuidado. Nós
estamos querendo criar um padrão. Não há como haver um padrão, mas um cuidado personalizado. Isso
faz com que a integração exija duas coisas: primeiro,
saber se é possível ou não ter um cuidado especial,
conforme aquela característica da criança; segundo,
tem de haver um programa paralelo para elas. Deixá-las lá dentro da escola, integradas, com a formação
que a nossa escola dá, não basta. Por exemplo, nossas escolas não preparam ninguém para o mercado
de trabalho. Imaginem os portadores de deficiência!
Eles precisam de cuidado, porque boa parte dessas
crianças pode entrar no mercado de trabalho, se nós
tomarmos cuidado.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu visitei escolas num país pequeno,
como a Jordânia, que formava jovens, adolescentes,
portadores da síndrome de Down, para o trabalho.
Vi crianças se especializando em cozinha, em jardinagem, em telefonia. Há maneira inclusive de se
recuperar crianças que têm certos graus de autismo.
Agora, isso tem de ser personalizado. Na hora de
personalizar, deve-se ouvir os pais. Não há dúvida.
E entidades como a Apae também, pela experiência
que têm, pelo cuidado personalizado que a escola
não consegue dar igual. Então, tenho a impressão

317

Agosto de 2013

de que nós precisamos, Senador Paim, analisar a
matéria com mais cuidado. Não podemos nem cair
na visão dos professores e dos especialistas em educação, que defenderam um padrão, como se servisse para todo o mundo – o que virou um dogma para
eles, um dogma de tese de mestrado, por exemplo
–, nem também, simplesmente, aceitar a ideia das
Apaes, dos pais, que têm suas maneiras específicas
que nem sempre são, necessariamente, as melhores.
O Senado pode, sim, a meu ver, ter um papel fundamental para analisar o que é melhor, ouvindo todos
os lados, todas as possibilidades. Nenhum deles
pode ficar de fora: a Apae é fundamental, a escola é
fundamental, integrar é fundamental e é uma grande
conquista do processo pedagógico de incorporação
dessas crianças no mundo dito normal. Mas é preciso pessoalizar. Não há padrão que sirva a todas as
crianças, nem mesmo do mesmo tipo de deficiência,
da mesma síndrome. Temos que descobrir uma maneira de pessoalizar e ver qual é o papel de cada um.
Essa pode ser a função de pessoas como V. Exª, como
o Paim, eu me predisponho a isso, e outros mais. Há
muitas experiências no exterior, em outros países, e
há muitas experiências boas no Brasil. Vamos tentar
olhá-las sem cair em nenhum dogma, essas crianças
não merecem ser cobaias de dogmas, elas têm que
ser o propósito, a razão de ser do trabalho da gente
e daqueles que escolhem cuidar delas.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque. Ouvir V.
Exª fazer uma análise engrandece muito o meu pronunciamento, porque todos nós, Senadores, cidadãos
brasileiros, conhecemos a competência e a seriedade
com que V. Exª trata a educação neste País.
Sr. Presidente, não tenho convicção de que o
Estado brasileiro esteja apto a prover. Inclusive, Senador Cristovam, acredito que nem todas – essa é a
questão de pessoalizar – as crianças realmente podem.
Há crianças que estão no ensino especial que podem,
sim, ser integradas e utilizar o ensino regular e médio
prestado pelos governos. No entanto, há crianças que
não. E aí, a palavra “preferencialmente” dá essa opção.
Eu acho que é o avanço que podemos fazer é manter o
texto que veio da Câmara neste ponto dentro do PNE.
Não estamos aqui discutindo todo o Plano Nacional de
Educação, mas exclusivamente este ponto.
Mas, Sr. Presidente, em alguns casos, com a especificidade necessária, os cuidados para o atendimento educacional de todas as crianças com deficiência
no País devem ser analisados caso a caso.
Sendo assim, desde já, anuncio meu apoio integral à Emenda n° 7, do Senador Francisco Dornelles,
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que mantém assegurado o extraordinário trabalho que
é prestado por tantas Apaes no Brasil.
Pelos números que me foram enviados, no Paraná, Estado que represento aqui no Senado Federal,
são 326 escolas especiais atendendo a cerca de 42
mil alunos que merecem todo meu apoio.
Espero que, o quanto antes, possamos deliberar
de forma conclusiva sobre o PLC 103, de 2012, que
oferece à sociedade brasileira um Plano Nacional de
Educação que atenda efetivamente a todos os nossos
estudantes, entre os quais estão as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades, ou seja, os superdotados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo, mais uma vez, pela atenção de V. Exª neste
caso e pelo aparte do Senador Cristovam Buarque.
Uma boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu cumprimento o Senador
Sérgio Souza, que defende as Apaes e as crianças
especiais, com o termo “preferencialmente”, que entendo que é quase unânime aqui na Casa. O próprio
Senador Pimentel eu entendo que já é simpático a
essa posição sua.
Meus cumprimentos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra agora a um
Líder, o Senador Armando Monteiro. Em seguida, falará, como orador inscrito, o Senador Paulo Bauer.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, vou ler rapidamente o seguinte ofício:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa:
– como membro suplente, o Deputado Milton
Monti, em vaga existente para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 619, de 2013, conforme o Ofício
nº 279, de 2013, da Liderança do PR na Câmara
dos Deputados;
– como membro titular, em vaga destinada ao
Partido Social Liberal –PSL, o Deputado José
Rocha, em substituição ao Deputado Dr. Grilo,
para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 621,
de 2013, conforme o Ofício nº 283, de 2013,
das Lideranças do PSL e do PR na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
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São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 279/2013 – Bloco
Brasília, 13 de agosto de 2013
Assunto: Indicação de membro suplente na Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Milton Monti (PR/SP)
para membro suplente na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 619, de
2013, que “Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de
obras e serviços de engenharia relacionados à modernização, construção, ampliação ou reforma de armazéns
destinados às atividades de guarda e conservação de
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para dispor sobre a condição de segurado especial, o
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, e a Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de
novembro de 2009, e nº 12.512, de 14 de outubro de
2011; atribui força de escritura pública aos contratos
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de instrumentos particulares; institui
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais e de Acesso à
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
Of. nº 283/13 – Bloco
Brasília, 13 de agosto de 2013
Assunto: Substituição de membro titular de Comissão
Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado José Rocha (PR/BA)
para membro titular em substituição ao Deputado Dr.
Grilo (PSL/MG) na Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 621, de 2013,
que “Institui o Programa Mais Médicos e dá outras
providências”. Na vaga do PSL.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB – Deputado Dr. Grilo, Líder do PSL.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Armando Monteiro, com
a palavra.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
esta tribuna para trazer questões que julgo relevantes
no campo das relações de trabalho no Brasil, que devem ser objeto de reflexão e que também representam
desafios que precisam ser enfrentados pela sociedade brasileira.
E aí há algumas questões: como poderemos flexibilizar as relações de trabalho, garantindo um núcleo de
proteção aos trabalhadores, de forma a tornar a nossa
economia mais ágil e competitiva internacionalmente?
De que forma podemos assegurar a criação sustentada de empregos formais, sobretudo para os nossos jovens, e tornar a nossa força de trabalho mais
produtiva? Como adequar a nossa legislação trabalhista às novas formas de trabalho, que são crescentemente baseadas em serviços diversificados e que,
em última instância, se conformam à atual sociedade
do conhecimento?
Sr. Presidente, essas questões foram temas de
um seminário internacional ocorrido ontem, patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pela
União Geral dos Trabalhadores (UGT) e pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST). Dentre muitas conclusões
desse debate enriquecedor, identificou-se de plano a
necessidade da promoção de um diálogo amplo, aberto e transparente entre o capital e o trabalho, buscando convergências indispensáveis à modernização do
nosso aparato institucional.
Outra conclusão importante, decorrente das experiências internacionais que foram relatadas nesse
encontro, de diversos países, por especialistas na área
de Direito do Trabalho, é que o mundo caminha para
relações de trabalho mais flexíveis, em que se valoriza, cada vez mais, a criação dos empregos, o modelo
negocial e contratos de trabalho mais particularizados
e diversificados.
No caso da Itália, por exemplo, nos anos 90, a
crise econômica e a falta de competitividade do país
aumentaram a informalidade no mercado de trabalho, e,
evidentemente, isso se refletiu nos níveis de emprego.
Nesse contexto, as representações sindicais daquele
país, imbuídas de um senso de responsabilidade social, aceitaram negociar contratos de trabalho mais
flexíveis, o que, sem dúvida nenhuma, concorreu para
que se abrisse um ciclo de crescimento da economia,
posterior a essa circunstância.
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No período mais recente, após a crise financeira mundial de 2008, o governo italiano implantou uma
nova fase de reformas buscando gerar mais empregos
com a redução dos custos de contratação formal e com
foco na melhoria da qualificação dos trabalhadores.
Já a França adota um modelo que também ampliou a flexibilidade, combinado com a manutenção
de um núcleo de garantias, sobretudo no período de
contratação inicial. Sindicatos negociaram acordos coletivos que procuraram equilibrar a redução de horas
de trabalho com manutenção de emprego.
No caso do modelo americano – que reconhecidamente tem uma base legal e cultural distinta do nosso
País –, o nível de interferência do governo nas relações
de trabalho é mínimo. A fonte primária de segurança
do trabalho é a geração de empregos. A despeito da
particularidade do modelo americano, a lição retirada
é que o sistema de proteção ao trabalhador deve ser
conciliado com o objetivo de acelerar e sustentar a
criação de empregos.
O México, com um modelo mais próximo do sistema atual do Brasil, também aprovou recentemente
mudanças na legislação trabalhista, tais como: a possibilidade de pagamento por hora de trabalho, a hipótese, prevista em lei, de trabalhar em casa, por meio
de home office, e a regulamentação da terceirização,
que ocorreu há pouco no México. Outra iniciativa importante foi a criação de uma comissão nacional que
se destina a aumentar a produtividade do trabalho.
Os mexicanos entenderam que um dos fatores do desenvolvimento é a valorização e ampliação do capital
humano. Um fato a ser destacado é que a população e
a mídia acompanharam de perto a discussão e que os
dados adversos sobre a competitividade da economia
mexicana foram fundamentais para quebrar resistências às mudanças.
Sr. Presidente, e o caso brasileiro? A Consolidação das Leis do Trabalho constituiu um marco significativo no campo da proteção social.
Até 1943, o Brasil dispunha apenas de leis esparsas sobre o trabalho de menores e das mulheres,
férias, organização sindical e alguns poucos direitos
mal definidos e pouco abrangentes.
A CLT sistematizou o que existia e acrescentou
no quadro jurídico do País importantes proteções individuais e coletivas para regular as relações do trabalho
entre empregadores e empregados.
Após a sua promulgação, várias leis foram elaboradas para garantir direitos adicionais, como o repouso
semanal, o 13º salário, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e outros. Com a Constituição Federal
de 1988, os direitos foram ainda mais ampliados, tais
como a definição do valor das horas extras, do abono
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de férias, da estabilidade temporária da gestante, da
licença paternidade e vários outros.
O processo de elaboração de leis do trabalho
no Brasil sempre seguiu o princípio segundo o qual
os direitos têm de ser explicitados nos mínimos detalhes, para que as proteções sejam garantidas de forma homogênea a toda força de trabalho. É o princípio
chamado estatutário.
Isso parte da formação de uma cultura da desconfiança e se funda na compreensão de que há uma
relação de antagonismo, ou uma relação “adversarial”
entre empregados e empregadores, o que impediu a
nossa evolução para que já tivéssemos avançado no
modelo negocial.
Nesse caso, Sr. Presidente, a especificação de
detalhes se funda na força dos contratos, livremente
negociados, e sob o argumento de que eles têm maior
capacidade para garantir proteções em condições
heterogêneas, como ocorre no mercado de trabalho,
onde as características e as necessidades dos trabalhadores variam por setor. Sobretudo num País que
tem uma diversidade regional e que, portanto, convive
com desníveis no seu nível de crescimento econômico,
o que confere peculiaridades por tipo de contratação,
por empresa e várias outras.
Caros Senadores e Senadoras, o atual marco
regulatório limita o espaço para a livre negociação e
remete todos os conflitos para a esfera judicial. Levantamento do jornal O Globo, no ano passado, contabilizou o valor equivalente a R$24,9 bilhões em causas
trabalhistas, nos balanços de 36 companhias abertas,
com ações negociadas em bolsa.
Toda essa rigidez do quadro legal e a interferência
judicial seriam justificáveis se de fato lograsse levar a
proteção a toda força de trabalho do nosso País. Apesar dos grandes avanços da formalização nos últimos
anos, o grupo dos que não contam com as proteções
da CLT alcança ainda um contingente de 52 milhões
de brasileiros em uma força de trabalho de cerca de
100 milhões. Note-se que mais da metade da força de
trabalho do País não tem qualquer proteção. É como
se convivêssemos com dois mundos, um mundo do
excesso e da proteção e o mundo da precarização
absoluta pela ausência de uma relação formal na relação de trabalho.
A realidade, senhores, é que o mundo do trabalho mudou, mas o sistema de relações pertinentes
não acompanhou essa transformação. A disseminação
do uso de tecnologias da informação criou uma nova
perspectiva.
Há atividades intensivas em conhecimento, que
podem ser desenvolvidas por pessoas em qualquer
ambiente, ensejando novos formatos e, portanto, novos
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relacionamentos. Por ser especializado, esse tipo de
trabalhador pode compatibilizar o atendimento a demandas de diferentes empresas, mas as contratações
ainda estão engessadas no formato antigo.
Nossa legislação trabalhista foi concebida para
atender ao emprego e não ao trabalho. Convivemos
com um marco regulatório antiquado, que limita as
proteções aos que exercem essas novas formas de
trabalho. A legislação atual afeta especialmente as
novas indústrias, baseadas em conhecimento, e dificulta o processo de modernização das mais antigas.
No caso das atividades tradicionais, as despesas de
contratação são elevadas e a burocracia, complexa, o
que acaba por gerar mais informalidade e desproteção.
Essa realidade impede que o País atinja os dois
principais objetivos de um sistema moderno de relações de trabalho, que são a proteção ao trabalhador,
entendida de forma mais ampla, e o estímulo à competitividade das empresas e da economia, porque
essa é a única forma de assegurar, verdadeiramente,
a manutenção dos empregos, proporcionando, ainda,
segurança jurídica e minimizando conflitos.
Há várias fontes de insegurança jurídica que
prejudica o setor produtivo e os trabalhadores. Muitas vezes, o que é negociado não prevalece diante da
forte intervenção da Justiça de Trabalho, que detém o
chamado poder normativo, inclusive o poder de anular
acordos e convenções acertadas entre as partes ou
até mesmo de determinar prorrogações automáticas
de acordos temporários.
A imprevisibilidade nas decisões judiciais gera um
alto custo de transação e um incontrolável estado de
incerteza, o que, por sua vez, dificulta o planejamento
e a execução de projetos em um ambiente competitivo.
Costuma-se dizer que nenhuma empresa que opera
no Brasil sabe exatamente qual é o seu passivo trabalhista – e essa instabilidade de regras e de decisões
termina por criar uma situação que já foi objeto de
uma expressão feliz quando diz que, no Brasil, até o
passado é incerto, porque há decisões que terminam
tendo efeito retroativo, alterando, portanto, esse dado
histórico. A cada instante, em meio a sobressaltos e
turbulências, ela, a empresa, se vê diante de situações jamais antecipadas quando analisadas à luz do
bom senso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não conseguimos ainda avançar na regulamentação dos serviços
de terceirização, na desburocratização das relações de
trabalho, na criação de alternativas para determinar
novas formas de resolução de conflitos e na garantia
de uma maior valorização da negociação coletiva. Ou
seja, existe um amplo espaço para a modernização
do nosso aparato institucional. A lição da experiência
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internacional, tão bem evidenciada nesse seminário,
nos ensina que essas reformas são mais viáveis em
ambiente com uma baixa taxa de desemprego, exatamente como o que estamos vivenciando.
A comemoração dos 70 anos da CLT é uma
oportunidade para se refletir sobre o que pretendemos
fazer daqui para frente. A economia deverá continuar
crescentemente submetida às pressões deste mundo
competitivo. As tecnologias continuarão a impactar o
ambiente do trabalho, inclusive determinando novas
formas de trabalho. A divisão do trabalho crescerá de
modo acelerado, inclusive pela necessidade de subcontratar entre países – e temos que lembrar que hoje
existem cadeias integradas de produção, conferindo,
portanto, um quadro de divisão internacional do trabalho
em que cada etapa da produção se realiza em países
e continentes distintos. Portanto, essa realidade nos
desafia a encontrar fórmulas que se adaptem a esse
quadro de maior especialização do mundo do trabalho.
O País precisa, portanto, criar um ambiente favorável para que todas as novas formas de trabalho possam ser praticadas com segurança, observando-se as
proteções necessárias. O nosso desafio, reconheço, é
equilibrar relações de trabalho mais flexíveis, sem descurar do núcleo protetor de direitos do trabalhador, que
é fruto – todos nós sabemos – de conquistas históricas.
Finalmente, devemos rechaçar e extirpar de forma definitiva de nossa sociedade a precarização das
relações de trabalho, sobretudo as formas primitivas
de trabalho escravo e de exploração que ainda estão
presentes na nossa realidade. Não podemos, portanto,
perder este momento e esse senso de oportunidade.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Armando
Monteiro, como sempre trazendo uma reflexão sobre
o mundo do trabalho e do capital de forma propositiva.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) –Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra neste momento ao Senador Anibal Diniz, que permutou com o
Senador Paulo Bauer.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, temos procurado sempre trazer
uma reflexão da política exatamente na dimensão em
que nós a compreendemos. Compreendemos a política
como sendo a arte de construir os melhores diálogos,
os melhores encaminhamentos, as soluções possíveis para os problemas que enfrentamos. Mas de vez
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em quando nos deparamos com situações que fazem
com que tenhamos que expressar uma indignação. E,
neste momento, quero expressar duas indignações
com situações que estão acontecendo e que acabam
prejudicando o Estado do Acre.
A primeira delas, Senador Paim já foi objeto de
muitos pronunciamentos aqui, tanto meus como do
Senador Jorge Viana, também do Senador Sérgio
Petecão e de outros representantes da Bancada de
Rondônia. Diz respeito à ponte sobre o Rio Madeira.
É uma obra já decidida e incluída no PAC pelo Presidente Lula. É uma obra assumida pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, que deu ordem expressa para
que ela seja executada.
No entanto, todas as vezes em que ela está se
encaminhando para ser executada, depara-se com
uma situação desagradável, que é a ação deliberada
de uma máfia que opera o sistema de balsas naquela
região. Isso porque, entre Rondônia e Acre, entre os
Municípios de Porto Velho, capital de Rondônia, e Rio
Branco, capital do Acre, temos uma travessia de balsa que é um gargalo, um entrave que dificulta imensamente o transporte de pessoas e de cargas entres
os dois Estados.
Só que, mesmo tendo sido tomada a decisão
política pelo Governo no sentido de construir essa
ponte, de realizar essa obra, sempre ocorre um tipo
de movimentação, orquestrada pelo grupo que opera
esse sistema de balsas na travessia do Rio Madeira.
Sempre o início é adiado.
Mais uma vez, há poucos meses, estava para ser
aberta a licitação e houve uma nova ação impetrada
por esse grupo e a obra foi novamente adiada.
Hoje, tivemos mais uma vez reunião demorada
com o Ministro dos Transportes, César Borges, e também com o Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Fraxe,
para exatamente ouvirmos deles o que aconteceu e
o que levou a mais um atraso na licitação dessa obra.
Mais uma vez, depois de superado um obstáculo
e depois de cumprida as exigências feitas pela Justiça
Federal, que acatou uma representação desse grupo
que tenta impedir a obra, novamente a licitação será
tornada pública nos próximos dias.
Eles disseram que, na segunda-feira, esse edital será novamente publicado. Esperamos que, dessa vez, essa licitação aconteça, que possa haver a
contratação da empresa para a execução dessa obra
e que tenhamos iniciada a execução da ponte sobre
o Rio Madeira, para que essa ligação entre o Acre e
Rondônia aconteça de maneira mais tranquila, direta,
e que não passe por esse transtorno, que é a balsa,
algo difícil para todos que dependem desse meio de
transporte entre Rio Branco e Porto Velho.
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Senador Paim, Senadora Ana Rita e Senadores
aqui presentes, outro assunto que trago ao conhecimento de todos diz respeito ao linhão da Eletrobrás
que está sendo projetado para ligar o Município de
Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, o Município de Tarauacá, o Município de Feijó ao Município de Sena
Madureira, porque o linhão já chega até ao Município
de Sena Madureira e existe um projeto, desde 2011,
para estender o linhão da Eletrobrás até o Município
de Cruzeiro do Sul.
Ocorre que, todas as vezes que são feitas licitações para a contratação dessa obra, os técnicos da
Aneel e da EPE não chegam a um acordo no sentido
de estabelecer um valor que seja atrativo para as empresas. Dessa maneira, essa obra vem sendo adiada.
Todas as vezes que ocorre uma licitação, ela fica deserta, porque os preços não são atrativos.
Sabe qual é a consequência disso, Senador Paim?
Eu vou te dizer qual é a consequência: só neste ano
de 2013, o Governo Federal está gastando, com a
compra e o transporte de combustível, de óleo diesel,
para fazer as termoelétricas funcionarem em Feijó, em
Tarauacá e em Cruzeiro do Sul, R$166 milhões. São
R$166 milhões na compra e no transporte de combustível para fazer funcionarem as termoelétricas de Feijó,
Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Senador Paim, olha só o absurdo: a licitação, o
leilão da Aneel deu deserto porque esta fez uma projeção de custo máximo de R$32 milhões/ano para um
contrato de 30 anos, para a empresa poder executar
essa obra e operar o sistema durante 30 anos. Foi essa
a projeção máxima a que a Aneel chegou. Só que as
empresas que são do ramo e que já atuam nessa área
há muito tempo, inclusive a nossa Eletronorte, que é
uma estatal e tem conhecimento de causa, fizeram
uma cotação de R$42 milhões/ano, uma diferença de
R$10 milhões. Os técnicos da Aneel não aceitaram.
Por isso, todas as vezes a licitação dá deserta, porque as empresas não vão aceitar executar uma obra
tendo prejuízo.
Agora, é interessante: eles não aceitam pagar
R$10 milhões por ano a mais nessa cotação das empresas, mas, ao mesmo tempo, impõem ao Brasil pagar
R$166 milhões a mais de transporte de combustível
e de aquisição de combustível para fazer funcionar as
termoelétricas nos Municípios de Feijó, Tarauacá e
Cruzeiro do Sul. Isso tem lógica, Senador Paim? Não
tem lógica. Infelizmente, nós temos que trazer essa
discussão a público.
Então, os técnicos da Aneel, Agência Nacional
de Energia Elétrica, e os técnicos da EPE, Empresa de
Pesquisa Energética, juntamente com o Ministério de
Minas e Energia, precisam chegar a um entendimento.
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Sobre esses números aqui, Senador Paim, pode
alguém pensar assim: “Ah, foi uma pesquisa que o
Senador Anibal fez à parte.” Não, são números fornecidos pelo próprio Ministério de Minas e Energia que
dão conta dessa incongruência. Não se aceita pagar
R$10 milhões a mais por ano para a operação desse
sistema porque esta é a forma como ele é construído:
estabelece-se um valor anual a ser pago, faz-se uma
contratação de 30 anos e a empresa fica responsável
por construir o linhão, que é uma informação muito interessante também. Quer dizer, o financiamento para
a construção dessa obra será pago exatamente por
esse valor que está sendo estipulado.
Então, Senador Paim, eu estou escrevendo um
artigo a esse respeito e vou publicá-lo nos jornais do
Acre, mas já quero, de antemão, ler como é que eu
estou querendo me expressar a esse respeito.
Quanto custa o “Linhão” de Sena a Cruzeiro?
Além da sabotagem da máfia das balsas, que
tudo tem feito para impedir que a ponte sobre
o Rio Madeira ligando os Estados de Rondônia e Acre pela BR-364 seja construída, agora
temos que enfrentar a burocracia da ANEEL
– Agência Nacional de Energia Elétrica e da
EPE – Empresa de Pesquisa Energética, que
não chegaram a uma cotação adequada para a
construção do linhão da Eletrobrás entre Sena
Madureira e Cruzeiro do Sul.
Na última terça-feira, 20 de agosto, eu e o Governador Tião Viana estivemos mais uma vez
no Ministério das Minas e Energia para cobrar
uma solução das autoridades federais no que
diz respeito à contratação da empresa para a
execução dessa obra e ficamos estarrecidos
com o que ouvimos do Secretário Executivo
daquele órgão, o Dr. Márcio Zimerman: só
neste ano de 2013, o Governo Federal terá
uma despesa de R$166 milhões com a compra e transporte de óleo diesel para as usinas
termelétricas de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro
do Sul. Ou seja,: para cada ano de atraso na
construção do linhão, R$166 milhões serão
gastos para garantir energia elétrica nesses
três municípios.
Cabe lembrar que esta obra está autorizada
desde 2011, pela Presidenta Dilma, mas continua emperrada por força dos valores ofertados pela Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica), que são considerados pelo setor
privado como incompatíveis com o porte do
empreendimento. De fato, os leilões da Aneel
para a contratação da obra ficaram desertos
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porque as empresas não aceitaram os valores propostos.
No último leilão realizado, a RAP (Receita
Anual Permitida) proposta para o empreendimento não atraiu as empresas do setor por ter
sido considerada absolutamente incompatível
com os custos da obra. A Aneel apresentou
uma RAP de R$32 milhões por ano, para um
prazo de 30 anos de contrato. Mas as empresas não se interessaram porque suas planilhas de custos apontam que seria necessário
uma RAP de, no mínimo, R$42 milhões pelo
mesmo período.
Com uma Receita Anual Permitida de R$32
milhões, o custo da obra está sendo projetado para R$307 milhões. Mas as empresas
do setor, principalmente a estatal Eletronorte,
que tem todo interesse em executar a obra,
pleiteiam uma RAP de R$42 milhões, porque
têm estudos que apontam um custo mínimo
de R$400 milhões para a execução integral
da obra.
O que mais preocupa nessa história é a falsa ideia de economia, a chamada economia
“burra”, convertida em Custo Brasil, que está
levando o Ministério das Minas e Energia a
gastar, apenas neste ano de 2013, R$166 milhões em custos de geração para levar energia
a Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Ou seja, os mesmos técnicos que não aceitam
uma despesa a mais de R$10 milhões por ano
na RAP, acham normal que o Governo brasileiro tenha uma despesa de R$166 milhões
para a compra e transporte do combustível
consumido pelas antigas usinas termelétricas –
que são altamente poluentes – em municípios
situados exatamente no eixo da BR-364, por
onde passará o “Linhão” da Eletrobrás, com
energia limpa.
Assim, ainda que a construção do “Linhão” até
Cruzeiro do Sul custasse R$500 milhões, com
três anos de energia limpa para esses municípios, o investimento seria compensado apenas
com a economia de combustível.
Essa situação de impasse tem de ser corrigida o quanto antes, por meio de um orçamento
adequado para a construção do “Linhão” de
Sena a Cruzeiro.
Vamos defender um orçamento realista e justo
para essa obra, que representa uma solução
definitiva para o abastecimento com energia
limpa e para o desenvolvimento sustentável
daquela região, que, em poucos anos, pode-
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rá estar fornecendo energia a gás para o Sistema Eletrobrás, caso as projeções otimistas
dos estudos realizados até aqui pela ANP na
bacia sedimentar do Juruá se concretizem
plenamente.
Como eu estava dizendo, Senador Paim e Senadores aqui presentes, não há sentido para a gente
compatibilizar com esse tipo de atitude equivocada de
técnicos, de burocratas de órgãos do Governo que não
tomam uma atitude correta no sentido de fazer uma
cotação real e fazer com que haja essa licitação para
a construção do linhão de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul porque, além de estar levando energia limpa, além de estar contribuindo com o meio ambiente,
pode estar significando uma grande economia para o
Governo brasileiro no que diz respeito à geração de
energia para esses Municípios.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria
de concluir o meu pronunciamento de hoje fazendo
uma referência à visita que tivemos, na semana passada, em Rio Branco, da nossa Ministra da Secretaria
de Relações Institucionais, Ministra Ideli Salvatti, que
teve uma agenda muito importante no Estado do Acre.
A Ministra Ideli participou do Encontro Estadual
de Prefeitos e Prefeitas, promovido pela Associação
dos Municípios do Acre (Amac), no auditório da Federação do Comércio (Fecomércio) em Rio Branco. Foi
um evento de extrema importância, porque ouviu e
atendeu demandas dos municípios acrianos .
Também acompanhei, ao lado do Governador
Tião Viana e de Parlamentares e Secretários de Estado, a visita da Ministra Ideli Salvatti às obras realizadas
pelo nosso Governo. No canteiro de obras do maior
empreendimento na construção de casas do Governo,
a Cidade do Povo, a Ministra conheceu uma réplica da
planta do empreendimento. Esse programa conta com
o apoio do Governo Federal por meio do Programa
Minha Casa, Minha Vida.
Naquele momento, o Governador explicou à Ministra que no empreendimento há três tipos de moradias sendo construídas: com tijolos, com sistema pré-moldado e com blocos de concreto.
Segundo a própria Ministra, o Governo do Acre
está realizando um empreendimento grandioso. Afirmou, ainda, que a Cidade do Povo é um projeto admirável e que será a terceira maior cidade do Acre. É
para isso que nós trabalhamos, para termos resultados
expressivos que possam ser reconhecidos a qualquer
tempo.
A Ministra Ideli também conheceu as obras do
Complexo da Piscicultura, outro grande empreendimento do Governo do Acre. Esse complexo abrigará uma
fábrica de ração, tanques para reprodução de alevinos
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e um frigorífico para filetagem dos pesados do Acre.
A estimativa é de que esse complexo venha a processar 20 mil toneladas por ano do pescado produzido no
Acre. Toda a ração e todos os alevinos para atender
aos pequenos produtores do Acre, aos piscicultores
do Acre, serão produzidos nesse Complexo Industrial
da Piscicultura.
A Ministra Ideli, ao ver esse empreendimento,
mostrou toda sua emoção por constatar que o projeto
desenvolve toda uma cadeia produtiva do peixe e pelo
fato de o Governador Tião Viana e sua equipe terem
levado adiante essa proposta, apresentada desde
quando a Ministra Ideli era Ministra da Pesca, respondia
pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Foi exatamente
numa reunião que tivemos com a Ministra Ideli, logo
no início de 2011, que apresentamos o projeto desse
Complexo Industrial da Piscicultura e tivemos, prontamente, o apoio da Ministra Ideli.
Hoje, posso testemunhar aqui que ela pôde ver,
constatar pessoalmente, o resultado daquilo que foi
um sonho e que, depois, contou também com o apoio
do atual Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Agora estamos andando a passos largos para
concretizar esse sonho, que vai ter uma etapa inaugurada nos próximos dias.
Eu gostaria também, Senador Paim, concluindo
essa minha fala, de dizer que os esforços todos que
têm sido feitos pelo Governo do Acre, no sentido de
fazer a economia do Acre dar um salto de qualidade,
começam a ter resultados importantes.
Esse complexo industrial da piscicultura é algo
que merece uma atenção especial. Por quê? Porque
existia já uma vocação natural dos piscicultores do
Acre de trabalharem, a partir do seu conhecimento, da
sua vivência, da sua oportunidade, com a piscicultura.
Mas, com o Governo Tião Viana, buscou-se um caminho de tecnificar essa produção. Agora vamos ter não
só uma levinagem de muito melhor qualidade para a
produção de alevinos do tambaqui, do pirarucu e do
pintado, mas teremos também a garantia da compra
de toda a produção para o processamento na nossa
indústria de filetagem, que vai produzir para exportação.
Dessa maneira, a intenção da economia da piscicultura no Estado do Acre, que se soma, também, à
economia da suinocultura e da avicultura, é justamente proporcionar um rendimento maior para pequenos,
médios e grandes produtores do Acre e, quem sabe,
fazer do Acre, num futuro bem próximo, um exportador
de alimentos, que é algo que contribui imensamente
para o Brasil e para o mundo.
(Soa a campainha.)
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Para concluir, Sr. Presidente, quero informar
que amanhã viajarei para o Acre, ao meio-dia, e, à noite, encontraremos com o companheiro Lula, que vai
nos fazer uma visita ao Estado do Acre. Tenho muito
orgulho, acho que vai ser muito emocionante esse
encontro com o ex-Presidente Lula, lá no Estado do
Acre, o Presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, que vai poder conversar um pouquinho conosco
lá no Acre. Vai ser um momento bastante emocionante, porque a gente vai poder apresentar ao Lula, em
pleno Estado do Acre, o tanto que ele pôde fazer pelo
povo do Acre, pelo Estado do Acre, durante seus oito
anos de Governo. Sei que a estada dele vai ser muito
rápida, porque sua agenda é muito puxada e ele não
tem condições de passar uma temporada maior, mas
tenho certeza de que ele poderá ver algumas das iniciativas que ocorreram no Acre nos últimos dez anos
e que contaram diretamente com a sua contribuição.
Com a ajuda do Presidente Lula, o Acre se transformou completamente, tanto no governo do Governador
Jorge Viana, quanto no governo do Governador Binho,
quanto atualmente com o Governador Tião Viana. Foram passos importantes que foram dados, e tivemos
diretamente a contribuição desse grande companheiro,
desse grande brasileiro que é Luiz Inácio Lula da Silva.
Amanhã à noite, se Deus quiser, vamos receber
Lula em Rio Branco e vamos levar um abraço muito
carinhoso e de muita gratidão a esse companheiro por
tudo o que ele pôde fazer pelo Brasil e, consequentemente, pelo povo do Acre, que lhe tem um grande respeito, um grande carinho e uma grande consideração.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim, e amanhã
à noite estaremos recepcionando o Presidente Lula
no aeroporto de Rio Branco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz.
Leve um abraço do Senado para o ex-Presidente Lula
também, se possível.
Passamos a palavra agora ao Líder do PCdoB,
Senador Inácio Arruda.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me pela ordem, brevemente. Gostaria, se me permitir, Presidente Paulo Paim...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Não há dúvida, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sei que V. Exª vai ser breve.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, hoje nós tivemos a aprovação do
Embaixador André Aranha Corrêa do Lago, que vai
representar o Brasil no Japão. Ele nos deu, quando da
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sua arguição, a cópia de um discurso de extraordinária
importância histórica que o seu avô, Oswaldo Aranha,
então Ministro das Relações Exteriores, fez em São
Borja, ao lado do caixão e do corpo de Getúlio Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – São Borja é a terra dos presidentes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Exato. E eu gostaria de requerer a
transcrição, Sr. Presidente. Pretenderia ler, mas meus
filhos hoje estão em Brasília e me convidaram para
jantar, e não é todo dia que o pai pode estar com os
filhos. Hoje o Eduardo e o João vão cantar no show do
Brothers of Brazil, e o jantar tem que ser agora.
Se me permite, eu leria apenas o parágrafo final
da maneira tão linda que ele descreve a sua despedida.
Requeiro que seja transcrito na íntegra esse tão belo
discurso de Oswaldo Aranha ao lado de Getúlio Vargas.
Não te trouxe o meu abraço, que separa para
sempre, que nem o meu abraço que une ainda
mais, nem o beijo com que nos aproximamos
dos mortos queridos, mas aquele aperto de
mão amigo de todos os dias para que continuemos, tu na eternidade, eu nesta vida, o
diálogo de dois irmãos ligados pela terra, pela
raça, pelo serviço e pelo amor do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Muito bem!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita que eu peça a transcrição, na
íntegra, desse tão belo e histórico discurso em homenagem a Getúlio Vargas, que, dia 24 de agosto, terá,
mais uma vez, a oportunidade de ser lembrado por
nós, Senadores, e pelo povo do Brasil.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
“Getúlio,
Não era possível os teus restos serem recolhidos ao seio maternal de tua terra sem que
antes, tendo contigo vivido os últimos dias de
tua vida, eu procurasse, ante a eternidade
que nos vai separar, conversar contigo, como
costumávamos conversar, nos nossos despachos, sobre a vida, as criaturas e os destinos
do Brasil. Não sei se, neste instante, poderei
conversar contigo como outrora conversamos.
Eu estou, como todos os brasileiros, constrangido, dolorido, ferido na alma, ao ver que
te arrancaram a vida aqueles que te deviam
conservar para melhor sorte do povo e do
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Brasil. Quero que Deus me dê, neste instante, um pouco da tua mansidão, um pouco da
tua bondade e generosidade, para que nós
possamos suportar neste transe, quando já
no horizonte do Brasil, na sorte do povo e no
futuro de nossa Pátria, já se carrega de nuvens
negras da insegurança e da violência. Disseste
que só o amor constrói para a eternidade, e
este teu amor será aquele que vai construir o
Brasil. Não há quem tenha forças nem poder
para trocar o amor que está no coração dos
brasileiros e não tenha forças e poder para
mudar os destinos desta Pátria contrariamente
às suas tradições, pelos golpes da ilegalidade, da traição e das armas. Neste momento,
Getúlio, conversando com aquela intimidade
boa e generosa com que nos entendíamos,
quero te dizer que o povo todo chorou, chora
e chorará por ti, como nunca imaginei pudesse
um povo chorar. Se é verdade aquilo que se
disse, quando morreu um grande homem da
História que orgulha todos os sul-rio-grandenses, quando morreu Castilhos; se é verdade
o que disse Pereira da Cunha, numa hora de
emoção, declarando que, se houvesse um processo para a cristalização da lágrima, o túmulo
dele não seria de mármore, eu te diria que se
houvesse esse processo para a cristalização
da lágrima, tu não te enterrarias no fundo da
terra de São Borja e do Rio Grande, mas na
mais alta montanha da geografia política do
Brasil, porque nunca se chorou tanto, nunca
um povo foi tão dominado pela dor ao perder
um filho, como neste instante o povo brasileiro
diante de tua morte.
Getúlio,
Saímos juntos daqui há vinte e tantos anos;
íamos todos levados pelo teu sonho e teu ideal.
A tua filosofia era inspirada nos humildes, nos
necessitados, na assistência de quantos viviam
à margem da sociedade brasileira, espalhados
por esta imensidão, por estas terras abandonadas e abandonados eles também em suas
terras, os trabalhadores. Todos tínhamos um
só sonho: era integrar o Brasil em si mesmo,
era fazer com que o Brasil não pertencesse às
classes dominantes, aos potentados, ou poderosos, e que entre nós existisse, pela condição
humana, de pobres e ricos, maior igualdade e
fôssemos todos igualmente brasileiros. A preocupação dominante da tua vida eu não direi
que era fraternal, direi que era material, porque
eu o testemunhei: o teu ideal era dividir igual-
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mente entre todos os seus filhos o carinho, o
amor e a possibilidade de assistência, de vida
e de futuro. O que mais te feria eram as discriminações, as separações, era este contraste
horrível que só não emociona os homens que
não têm formação cristã e faz com que enquanto uns vivam no gozo, no luxo e na grandeza,
outros se afundem na fome, na miséria e no
desespero. Conheci o teu íntimo, como talvez
poucos homens puderam conhecer, porque,
entre os grandes títulos de minha vida, um dos
maiores era a confiança do teu pensamento e
do teu sentimento, a honra da tua amizade, que
acidentes políticos nunca modificaram, antes
estreitaram e engrandeceram entre nós. Saímos daqui há vinte e poucos anos. Voltamos
juntos, e tenho consciência de que se tu voltas, neste momento, para a terra de São Borja,
para um túmulo, e eu não volto para a cidade
de Alegrete, ainda é por causa do teu amor,
da tua generosidade e do teu desprendimento,
porque sei, tenho consciência e devo dizer a
todos e a todo o País, que tu morreste para
que nós, os que te assistiam, os teus amigos,
não morressem contigo. Devo declarar que,
se ainda vivemos, é porque tu te antecipaste
na morte, para nos deixar na vida. O teu suicídio é o grande suicídio, o suicídio altruístico,
aquele que faz a mãe, e do pai pelo filho, o
pai, e que foste pai e filho como ninguém, e
por isso soubeste fazer pelos teus. Ninguém
mais do que eu o pôde testemunhar. Todos
os meus apelos eram no sentido de que a tua
vida era da maior necessidade para o Brasil.
Praticaste não o ato de renúncia da tua vida,
praticaste a grande opção, que só os fortes
sabem fazer, a opção altruística que, entre a
vida e os seus prazeres e a morte, decide-se
pela última.
Se ele tivesse querido, nesta hora, meus senhores, seria mais forte do que nunca, em vida;
mas não mais forte do que é agora na morte,
porque a morte é eterna e a vida, passageira.
Ele seria mais forte porque tinha no seio das
Forças Armadas e no coração do povo, que é
invencível, os elementos para resistir, dominar
e vencer. Mas procurou vencer-se a si mesmo,
não derramar o sangue daqueles que sabia,
como disse momentos antes, os melhores,
os bons, os amigos. Não foi, como se disse, o
suicídio de um grande homem, tu te mataste
para evitar que o novo Brasil se suicidasse e
para que, de ti, da tua morte e do teu sangue,
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surjam, como numa transfiguração, o futuro e
o destino, e nós, nos contemplando, possamos ter, neste momento, a convicção de que
deste com o teu sangue a certeza de que o
Brasil surgiu de ti, da tua filosofia, de nossa
Pátria! Este destino surgirá como unia emanação deste túmulo e se espraiará pelo tempo
dos tempos e por todos os horizontes, numa
afirmação renovada das tuas idéias e dos
teus sentimentos. Quando se quiser escrever
a História do Brasil, queiram ou não, tem-se
de molhar a pena no sangue do Rio Grande
do Sul, e ainda hoje, quem quiser escrever e
descrever o futuro do Brasil, terá de molhar a
pena no sangue do teu coração.
Getúlio,
Saímos daqui juntos. Tenho consciência de
que não voltamos juntos porque tu quiseste
poupar a minha vida.
Naquela horas trágicas e difíceis, quando o
Judas preparava um novo Cristo na História
do Brasil, nós sentíamos que a traição estava
às nossas portas, e a negação de apóstolo e
do Senhor era feita pelos que mais juravam a
sua fé. Naquela hora, nós tínhamos um pacto, o pacto dos homens desta terra, o pacto
dos homens dignos, que todos poderiam derramar sangue para te conservares no poder,
mas nós decidimos ficar juntos de ti, porque
estávamos dispostos a fazer tudo pelo Brasil, a fazer todos os sacrifícios, menos o de
sermos humilhados, porque a humilhação é
incompatível com a dignidade humana. Tu te
antecipaste para nos poupar a vida. Não sei!
As tuas decisões sempre foram as melhores,
mas não sei se não fora talvez melhor para
nós termos idos juntos, já que juntos vivemos,
juntos sonhamos, e eu te acompanhei por toda
esta tua longa vida.
Quando, há vinte e tantos anos, assumiste
o governo deste País, o Brasil era uma terra
parada, onde tudo era natural e simples; não
conhecia nem o progresso, nem as leis de solidariedade entre as classes, não conhecia as
grandes iniciativas, não se conhecia o Brasil.
Nós o amávamos, de uma forma estranha e
genérica, sem consciência da nossa realidade.
Tu entreabriste para o Brasil a consciência das
coisas, a realidade dos problemas, a perspectiva dos nossos destinos. Ao primeiro relance,
viste que a grande maioria dos brasileiros estava à margem, e a outra parte estava a serviço
das explorações estrangeiras. E então, este
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espírito que conhecemos, retemperado no
drama da fronteira, se alarmou nos seus estudos e se multiplicou na generosidade de seus
sentimentos. Trouxeste uma cruzada que não
está marcada no tempo e não tem horizonte
fixado, que é a da integração dos brasileiros
pelos brasileiros no seu próprio destino. Até
então o Brasil não era nada, esperava por tudo.
Não havia consciência do nosso progresso. Tu
ofereceste a realidade, penetraste nela, tudo
deste pelo novo Brasil que há de surgir, que há
de crescer e se multiplicar e, quando integrado
na sua grandeza entre as maiores nações do
mundo, que fatalmente viremos a ser, o teu
nome estará não neste túmulo, mas no topo
de um pedestal, onde a gratidão de todos os
brasileiros te levará como reconhecimento.
Getúlio,
Não tenho nem idéias, nem pensamento, nem
forças para falar. Estou vivendo, nesta hora, ao
teu lado, o turbilhão das minhas emoções, que
se agrupam entre espasmos de dor e lágrimas,
entre conjecturas e dúvidas, e, olhando para
ti, sei que estou olhando para o Brasil e vendo
que tu, ao entrares para a eternidade, tornaste
maior o teu nome na História. Começo a pensar
o que será de nós, os brasileiros, neste transe
que se abre com a tua morte.
Direi, procurando interpretar as palavras que
João Goulart acabou de proferir em nome de
seu partido, que nós, os teus amigos, continuaremos, depois da tua morte, mais fiéis do
que na vida: nós queremos o que tu sempre
quiseste para este País. Queremos a ordem,
a paz, o amor para os brasileiros.
Neste instante, quando ainda agitados pelo
remorso ou atormentados e com as mãos tintas da traição, eu, receoso diante da afronta
que se fez ao povo brasileiro com o teu afastamento do poder e da vida, a maior afronta
que registra a história política do Brasil, porque se verificou não uma eleição com a tua
morte, mas a consagração definitiva do teu
povo pelo teu amor pelo Brasil: neste instante,
diante do teu túmulo, não há lugar para exaltações, para paixões, o que ofenderiam a tua
bondade, de que tanto se abusou neste País.
Diante de ti não há lugar para recriminações.
Há sim, para afirmar ao Brasil inteiro a mensagem de um homem que não queria morrer,
mas continuar os seus ideais. Nós queremos,
seguindo as tuas lições, um entendimento, mas
fique bem claro que os entendimentos têm de
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se fazer entre os humildes, entre os trabalhadores, entre o povo e os homens capazes de
assumir responsabilidades, mas jamais com
os traidores. A traição não teve guarida no teu
coração, não pode ter no nosso. Assim como
detestamos a traição, perdoaremos os traidores. Sigam o seu destino, perseguidos como
Judas, pelo tempo dos tempos, recebendo o
castigo da reprovação. Pela torpeza que cometeram, apesar do dever e dos compromissos de honra assumidos. Nesta hora, aos que
já estão adotando providências que indicam
para o Brasil o rumo da violência, da supressão de direitos elementares, da perseguição,
responderemos como o povo brasileiro com o
coro de suas lágrimas.
Haveremos, juntamente com aqueles que rendem as homenagens ao teu sentimento, de
jurar fidelidade eterna às idéias do teu amor,
que desse túmulo emana, como disseste do
teu próprio sangue, a flâmula da redenção,
pela ordem, pela concórdia, pela paz. Estão
eles atemorizados com o que fizeram. Estão
atemorizados pelo remorso. Estamos ameaçados de dias incertos, negros e sangrentos,
mas contra tudo isso, contra este crime que
se pressente contra o povo brasileiro, clama
a tua vida de tolerância, de bondade e de generosidade, porque se é verdade que sabias
ser bom com os teus amigos, eu que testemunhei a tua vida, posso dizer que não houve no
Brasil homem melhor para os seus inimigos.
Getúlio,
Vamos encerrar o nosso despacho, a nossa
conversa, aquela conversa que tínhamos tantas
vezes por semana, em que tanto me inspirava, me aconselhava e decidia. É que procurei
dar o melhor de mim mesmo pela sorte e pelos destinos do nosso País. Vamos encerrar a
nossa conversa com a afirmação, ou melhor,
com a informação que te costumava dar do
que sinto, vejo e prevejo para o nosso País.
Teremos dias intranquilos, criados por aqueles
que disseram que iriam defender as leis, que
são as que dão segurança à vida do povo. Teremos dias de erros graves e de crimes, mas
podes estar certo de que defenderemos a
tua memória, porque tu não nos legaste a tua
morte, mas a eternidade de tua vida. Podes ir
tranquilo, porque venceremos, inspirados em
teus sentimentos de amor e de igualdade. O
teu apelo será atendido. Tudo faremos para
atendê-lo, para que o Brasil viva dirigido não
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por ódios, por sentimentos subalternos, nem
por vinganças ou recriminações, mas dentro
da realidade generosa e fraterna. A tua vida é
a maior lição que recebeu o Brasil. A tua morte
é apenas um episódio da tua vida. Não chega
nem a interromper o teu destino.
Muitas e grandes vozes te falaram neste instante, muitos e grandes pensamentos trouxeram-te nesta hora o testemunho da admiração
que despertaste em todo o Brasil. O povo está
falando nas ruas, com as suas lágrimas, com
o seu desespero, com a sua inconformação.
Tu ouviste a voz dos trabalhadores pelos seus
líderes, a voz de Minas demonstrando a sua
fidelidade mais alta que suas montanhas, para
te trazer, através de um dos nossos companheiros, de um daqueles que ilustravam a
tua família governamental, a sua palavra de
despedida.
Eu, Getúlio, não te dou minha despedida, posto
que tu não te despediste de nós, porque nós
iremos todos os dias, a ti, buscar inspiração
para os nossos atos.
Quero te dizer agora, homem que tem que
enfrentar um futuro ao qual havia pretendido
renunciar, por isso que era minha decisão encerrar a minha vida pública, que diante da nossa realidade, quando tu te tornas ainda maior,
eu me reincorporarei a quantos de hoje para
o futuro continuarão a obra daquele que foi,
entre os brasileiros que eu conheci e entre os
grandes homens com que tenho convivido no
mundo, um dos maiores, mas sem dúvida, o
melhor entre os melhores.
Não te trouxe o meu abraço, que separa para
sempre, que nem o meu abraço que une ainda
mais, nem o beijo com que nos aproximamos
dos mortos queridos, mas aquele aperto de
mão amigo de todos os dias para que continuemos, tu na eternidade, eu nesta vida, o
diálogo de dois irmãos ligados pela terra, pela
raça, pelo serviço e pelo amor do Brasil”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Muito bem! V. Exª será atendido, na forma
do Regimento.
Lá em São Paulo, estão enterrados João Goulart,
Brizola e Getúlio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu aproveito, Sr. Presidente, para
registrar o lançamento do segundo volume da biografia
de Getúlio, numa trilogia de Lira Neto, um cearense
atrevido que assumiu a responsabilidade de fazer uma
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nova biografia de Getúlio. O primeiro volume é extraordinário. Quem teve a oportunidade de ler sabe disso.
Recomendo a todos que leiam o segundo volume, que
trata exatamente do período em que Getúlio chega ao
Catete até a sua saída do Catete, em 1945, por um
golpe também militar. É muito interessante!
Eu também me congratulo com o neto de Oswaldo Aranha, pela trajetória do seu pai, a habilidade com
que ele tratou todas as questões do Estado brasileiro
e depois a sua atividade internacional, que teve muito
significado para todos nós, brasileiros. É isso que leva
o Brasil a abrir, todos os anos, no mês de setembro,
a Assembleia das Nações Unidas. Não era um diplomata de carreira, mas um diplomata nato, na verdade.
Agradeço-lhe, Suplicy, pelo seu importantíssimo
registro, para que todos nós possamos ter conhecimento, uma vez mais, do pronunciamento de Oswaldo Aranha.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna para fazer referência à data do dia 21 de agosto, que foi consagrada no Brasil como Dia Nacional da
Moradia, e assim é tratada pelo processo de luta que
o povo desenvolveu, especialmente aqueles que não
tinham renda nenhuma ou que tinham uma renda muito
pequena, mas que precisam de um local para morar,
de um espaço para a sua moradia, que ocuparam,
muitas vezes, regiões inteiras das pequenas, médias
ou grandes cidades brasileiras e, muitas vezes também, áreas de preservação ambiental, em córregos,
em pequenos riachos, lagoas, como é o caso da minha cidade, Fortaleza, e como é o caso da maioria das
grandes cidades brasileiras. Grande parte das cidades
– e posso citar o Rio de Janeiro – teve áreas imensas
de manguezais aterradas. Nós podemos citar o caso
de Ipanema, do Leblon, onde a especulação imobiliária desmontou morros, ocupou mangues e transformou aquilo que é a zona rica da cidade de São Paulo,
onde nós temos os metros quadrados mais caros do
Brasil, numa área de habitação não para os pobres,
mas principalmente para os ricos. Eles ocuparam essas áreas e hoje tratam de transformar aquele espaço
em um dos mais caros do mundo.
Faço o registro dessa data importante diante de
um fato também especialíssimo. A luta pela moradia,
para as camadas mais pobres da população, continua
muito vigorosa, no Brasil e especialmente nas grandes cidades. Há um esforço realizado pelo Presidente
Lula e pela Presidente Dilma Rousseff de abater esse
déficit, de diminuir esse déficit de 7 milhões de novas
unidades. O Governo, de Lula para cá, contratou quase
2 milhões de novas moradias. Essas novas moradias
– boa parte já entregue para essa população – buscam atender um público cuja renda vai de zero a três
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salários. Há um outro programa, dentro do mesmo, um
subprograma dentro do mesmo programa, que atende
famílias cuja renda varia de três a dez salários mínimos, com financiamento da Caixa Econômica, com
aporte de recursos do Tesouro Nacional, do Fundo de
Garantia, do FAT. É uma movimentação extraordinária
do Governo brasileiro para tratar dessa questão gravíssima do direito à moradia no nosso País.
A minha cidade, Fortaleza, só no Programa Minha Casa, Minha Vida, para a população de zero a
três salários, inscreveu mais de 90 mil pessoas. Não é
um déficit pequeno. Aliás, são mais de 90 mil famílias,
considerando uma inscrição para cada família. Então,
veja o tamanho do desafio para as cidades brasileiras.
Ao registrar o Dia Nacional da Moradia, quero
enaltecer o trabalho que está sendo desenvolvido pela
Secretária de Habitação do Município de Fortaleza,
Eliana Gomes, uma ex-dirigente de associação de moradores Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza
que foi alçada à condição de Secretária, para tratar
exatamente da questão da moradia da nossa cidade.
Também quero registrar o esforço e o trabalho de
Camilo Santana, Secretário das Cidades do Estado do
Ceará; dos funcionários da Caixa Econômica; do Ministério das Cidades. Há pouco, fizemos uma tratativa
entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica
e a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão,
da Procuradoria Geral da República. Registro também
que Marcelo Rios, procurador, atendeu-nos juntamente
com um procurador do nosso Estado, também muito
comprometido com a causa da moradia.
Esse trabalho, esse esforço coletivo resultou em
dar solução a uma questão legal, que era a ocupação
de um conjunto habitacional e a ameaça de despejo
de 880 famílias, todas nessa faixa de zero a três salários mínimos. E o esforço da Caixa Econômica, junto
com o Ministério das Cidades, ocupou o espaço da
sensibilidade, porque um Governo que tem esse tom
democrático, esse viés mais popular, de força do campo da esquerda do nosso País, não poderia ter outra
atitude senão a de buscar negociar, de sentar-se à
mesa e encontrar a solução para as famílias que, pelas
circunstâncias e premidos pela necessidade, ocupam
um conjunto habitacional dentro do programa Minha
Casa, Minha Vida. Imaginem a situação dramática
que essas famílias tiveram que enfrentar na Cidade
de Caucaia, no Estado do Ceará.
Então, quero fazer esse registro, S. Presidente.
Hoje é o Dia Nacional da Moradia, que é, digamos assim, a peça fundamental dentro do processo
de organização das cidades, porque as cidades são
para isso, as pessoas terem ali o seu teto, o seu lugar,
o seu canto. Somos das cidades – mais e mais das
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cidades. Hoje, o nosso País já tem quase que 85% da
população morando nas cidades. É uma quantidade
enorme de famílias, milhões de famílias que, em menos de 50 anos, deixaram o campo, deixaram a área
rural para morarem nas cidades. Muitas até trabalham
no campo, são agricultores, são assalariados agrícolas, mas moram nas cidades. E as cidades maiores,
as capitais, as regiões metropolitanas têm colocado
desafios gigantescos.
Primeiro, para ter o direito garantido a todos de
um lugar para morar, e, tendo lugar para morar, haver
ali, próximo a você, a escola boa, a escola de qualidade; a saúde boa, a saúde de qualidade, pública; deve
haver mobilidade garantida, que só é possível com um
arrojado planejamento urbano.
Para isso, esse movimento, que instituiu o Dia
Nacional da Habitação, lutou para que a Constituinte
brasileira – assim mesmo, não só a Constituinte – admitisse a questão urbana como essencial ao País. E não
poderia ser desconhecida, porque é fundamental para
o nosso desenvolvimento, fundamental para o nosso
progresso. Que a Constituição acolhesse a questão
da política urbana. E foi admitida. Depois, nós regulamentamos, e eu tive a felicidade de ser o Relator e de
produzir um substitutivo que se transformou em peça
fundamental, que é o Estatuto da Cidade e que teve
origem nesta Casa. Também outro cearense, embora
eleito pelo Distrito Federal, o Senador Pompeu de Sousa, foi o autor do primeiro projeto de lei que garantiu
a regulamentação do Capítulo da Política Urbana da
Constituição Federal.
Seguindo esse movimento, nós tivemos uma
medida provisória que tratou de regularizar o uso das
áreas públicas ocupadas por milhões de brasileiros
espalhados pelas grandes e médias cidades do nosso
País. E, com esse mesmo movimento e nesse mesmo sentido, o Congresso Nacional acolheu emenda
constitucional que institui a moradia como direito fundamental. Então, digamos que nós temos os instrumentos legais. A Constituição diz que a propriedade
tem que cumprir sua função social, e a função social
é primordialmente garantir que as pessoas tenham o
direito de morar, tenham o direito à mobilidade, tenham
o direito aos bens públicos e aos serviços públicos de
educação, de saúde, de lazer, de esporte, da arte, da
cultura, dentro das suas cidades.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse preceito constitucional ainda carece de força para ser
implementado. Você tem a força legal, mas ainda não
tem a força política para garantir que esse preceito
constitucional seja absolutamente garantido a todos os
brasileiros. E qual a razão fundamental? A razão fundamental é que, diferentemente das grandes nações
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capitalistas, das nações desenvolvidas, das nações
em desenvolvimento, dos países socialistas com os
quais convivemos neste mundo, a maioria desses países tem a propriedade como algo pertencente a todos,
ao Estado, mesmo na meca do capitalismo, nos Estados Unidos, em que 80% da terra é de propriedade
da União. O que antes pertencia ao rei da Inglaterra
passou a pertencer ao povo americano, ou ao Estado
americano, que garante o direito de uso para todos,
por vários meios legais. Na Europa inteira, a terra era
dos reis, e aquela que não se mantém no arcaísmo
das monarquias medievais, que se transformou em
república, pertence ou ao rei, ou pertence ao Estado
nacional. Nos países socialistas, idem.
Então, uma questão central para que a gente possa avançar na questão da política urbana de desenvolvimento, de planejamento urbano no nosso País, está
ligada a que você possa dar garantias reais ou políticas propriamente de que esse preceito constitucional
seja efetivamente materializado, de que a propriedade
cumpra a sua função social.
Então, Sr. Presidente, cumprimentando essas
figuras extraordinárias da minha terra, Eliana Gomes,
Camilo Santana e os dirigentes do movimento social
que lutam pela reforma urbana, que lutam pela moradia, eu faço este registro do Dia Nacional da Habitação.
Temos que transformar esse dia num movimento ainda
mais forte, com mais energia, com mais pulsação, para
que a gente possa materializar esse anseio popular.
Como ter mobilidade, se não há planejamento urbano? Como ter garantido um plano eficaz de moradia, se
você não tem capacidade de planejar o uso efetivo das
cidades para todos? Então, esse movimento precisa se
fortalecer, e o próprio Conselho Nacional de Cidades e os
conselhos locais precisam ter essa questão como central
e fundamental, que é o cumprimento constitucional de
que a propriedade tem que cumprir a sua função social.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Agradeço, Sr. Presidente, o alerta da
Mesa, para que a gente possa transferir o tempo aos
nossos colegas que estão a esperar para tratar de temas tão ou mais relevantes do que os que trato aqui,
no Dia Nacional da Habitação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Inácio Arruda.
Passo a palavra, de imediato, à Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Enquanto V. Exª vai à tribuna, faço
a seguinte leitura:
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A Presidência designa o Senador Benedito de
Lira para compor, como titular, a CPI da Espionagem,
em substituição ao Senador Francisco Dornelles, nos
termos do Ofício nº 253, de 2013, da Liderança do
Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício.
Of. GLPMDB nº 253/2013
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, comunico a indicação do Senador Benedito de
Lira em substituição ao Senador Francisco Dornelles
na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) destinada a, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, apurar e analisar a denúncia de existência de um
sistema de espionagem estruturado pelo governo dos
Estados Unidos da América, com o objetivo de monitorar e-mails, ligações telefônicas, dados digitais, além
de outras formas de captar informações privilegiadas
ou protegidas pela Constituição Federal.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Rita e, em seguida, o Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores aqui presentes,
público que nos acompanha através da TV Senado,
espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, na verdade, Sr. Presidente, eu gostaria de já ter
feito este pronunciamento há duas semanas, mas, infelizmente, em função do tempo, não foi possível, mas
faço questão de fazê-lo hoje, porque é um balanço dos
trabalhos realizados pela Comissão de Direitos Humanos durante o primeiro semestre deste ano.
Então, eu quero aqui, primeiro, afirmar que eu
tenho a honra de presidir a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa. Quero
lembrar também que a Comissão de Direitos Humanos
do Senado tem cumprido o importante papel de ser interlocutora entre a sociedade e o Congresso em temas
de essencial importância relacionados às minorias.
Nesse período, discutimos e atuamos diretamente
em diversos temas relativos aos direitos humanos, inclusive no enfrentamento às violações desses direitos.
Debatemos, demos visibilidade e encaminhamentos aos
temas afetos aos direitos humanos que foram postos na
agenda brasileira pela sociedade, em especial aqueles
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relativos às populações mais vulneráveis que historicamente tiveram seus direitos violados e cerceados.
De maneira sucinta, apresento aqui o resultado
dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos do
Senado no primeiro semestre de 2013, lembrando que
todas as nossas ações foram pautadas no sentido de
fortalecer o Estado de direito e o papel dos direitos
humanos na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, promovendo a participação social, o
respeito às diferenças, a redução das desigualdades
e o enfrentamento às violações de direitos humanos.
Ao todo, a CDH e as quatro subcomissões que
a integram realizaram 40 reuniões, das quais 26 foram audiências públicas e 9, reuniões deliberativas,
em que foram apreciadas 74 proposições legislativas.
Recebemos e demos encaminhamento a 40 denúncias
referentes a violações de direitos humanos, realizamos
um seminário em parceria com a CNBB e lançamos
um boletim com as principais ações da CDH.
Demos início aos nossos trabalhos aprovando o
Plano de Trabalho da Comissão para o Biênio e instalamos quatro subcomissões, sendo três permanentes – a
em Defesa da Mulher, sob a Presidência da Senadora
Lídice da Mata (PSB – BA); a da Memória, Verdade e
Justiça, cujo Presidente é o Senador João Capiberibe
(PSB – AP) e Para o enfrentamento do Tráfico Nacional
e Internacional de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo, sob a Presidência do Senador Paulo Davim (PV
– RN) – e uma temporária, a de Combate à Pedofilia,
Proteção dos Direitos da Criança, do Adolescente, da
Juventude e do Idoso, sob a Presidência do Senador
Paulo Paim (PT – RS).
O Plano de Trabalho aprovado na CDH conta com
diretrizes que buscam o diálogo com o Poder Executivo nas políticas afirmativas dos direitos humanos,
das mulheres, das negras e dos negros, das índias e
dos índios, das idosas e dos idosos, das pessoas com
deficiência, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Defendem melhorias no sistema prisional, contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas
para erradicação da pobreza extrema e preveem que
as estratégias de ação da Comissão estejam em sintonia com os pleitos das entidades e dos movimentos
sociais. No âmbito da Legislação Participativa, a CDH
deve ouvir os mais variados segmentos e movimentos
sociais, com o intuito de promover a participação social.
Para cumprir com essas diretrizes e para instruir
proposições legislativas, realizamos 26 audiências públicas, em que foram tratados assuntos da mais alta
relevância para o País, abordando temas como as
manifestações públicas que tomaram as ruas do País
em junho/2013, na ótica da juventude, mobilidade urbana, direitos das mulheres, conflitos agrários, situa-
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ção dos povos indígenas, trabalho escravo, adoção de
crianças, casamento civil igualitário, regulamentação
da PEC das Domésticas, entre outros temas de igual
repercussão social.
Nas audiências da Comissão de Direitos Humanos também houve lançamento de importantes publicações e projetos, como o “Movimento Ação Integrada”,
iniciativa do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, cujo objetivo é a reinserção social dos egressos
do trabalho escravo contemporâneo.
Também em audiência pública, lançamos a cópia
digital do recém-encontrado Relatório Figueiredo. O
relatório apontou violência de agentes públicos contra
os povos indígenas nos anos 1960 e estava desaparecido há mais de 40 anos.
Atuamos na perspectiva da garantia de um espaço plural, aberto e democrático, com ampla incidência
da sociedade e das suas reivindicações. Afinal, é isso
que a população brasileira espera do Parlamento e de
uma Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, compromisso expresso a partir da realização
de audiências interativas com a participação direta da
população, por meio do Portal interativo e-Cidadania
e do “Alô Senado”.
Nas reuniões deliberativas foram aprovados projetos de lei relevantes para a defesa dos direitos das
pessoas com deficiência, das mulheres, dos idosos,
das crianças e adolescentes, em prol da educação e do
trabalho e contra a tortura, como o que cria o Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
A CDH se consolidou nesse período como o espaço de referência para Parlamentares, militantes de
direitos humanos, movimentos sociais e da sociedade
civil organizada, em que todos puderam ter voz e vez,
expressar suas opiniões de maneira franca e aberta
e se posicionar sobre os mais variados temas sem
censura ou interdição do debate.
Garantimos ainda o direito das minorias sociais
se expressarem e apresentarem o contraditório, o que
amplia e fortalece a democracia em tempos de recrudescimento e posicionamentos obscurantistas e de
ódio, no que diz respeito aos direitos humanos no Brasil.
Nos posicionamos solidariamente às manifestações populares que tomaram as ruas do País no último mês de junho e fomos enfáticos ao condenar, em
nota, a repressão e o excesso de violência praticada
pelos aparatos policiais contra os manifestantes, em
que pese que grupos minoritários infiltrados nos movimentos praticaram atos igualmente excessivos de
vandalismo, sobretudo contra o patrimônio público.
Consideramos, Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, que é Vice-Presidente da Comissão de Direitos
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Humanos, positivas as mobilizações e o próspero horizonte de lutas sociais que elas trouxeram ao Brasil,
tendo se tornado um marco histórico importante de
luta e reivindicação pela ampliação de direitos sociais
básicos.
É inegável que o Brasil avançou muito, especialmente nos últimos dez anos, no que tange à redução
das desigualdades sociais, à melhoria das condições
de vida e à ampliação da cidadania e dos direitos. Foi
nesta década que o País conquistou marcos legais
importantes para o enfrentamento às discriminações,
violências e preconceitos contra os negros, as mulheres e os idosos, a exemplo do Estatuto da Igualdade
Racial, da Lei Maria da Penha e do Estatuto do Idoso.
Foi nessa época que o País reduziu drasticamente a sua desigualdade social, como nos mostra
os números do Atlas de Desenvolvimento Humano,
recentemente publicado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A evolução
dos indicadores brasileiros, apresentada no estudo,
foi extremamente positiva, especialmente nas regiões
mais carentes do País, onde há grande impacto das
políticas afirmativas e de combate à miséria, desenvolvidas pelo Governo Federal.
E o Brasil segue avançando na consolidação de
um arcabouço jurídico que garanta a proteção e promoção dos direitos humanos. Nesse sentido, o primeiro
semestre deste ano foi bastante significativo.
Aprovamos leis que tramitam há mais de uma década no Congresso Nacional, entre as quais destaco
aqui a lei de prevenção e combate à tortura, já citada,
a lei que garante atendimento emergencial, integral e
multidisciplinar às vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde (SUS) e o Estatuto da Juventude,
todos sancionados sem vetos pela Presidenta Dilma.
Tivemos, ainda, Sr. Presidente, a aprovação da
PEC das Domésticas, que teve como princípio estabelecer a equidade de direitos das trabalhadoras e
trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores
brasileiros, o que infelizmente não foi plenamente alcançando ao final de todo o processo de regulamentação da lei.
Destaco também que o Congresso aprovou o relatório final da CPMI da violência contra as mulheres
no Brasil, fruto de um trabalho realizado ao longo de
um ano e meio, que resultou no mais completo diagnóstico sobre as falhas na rede de atendimento às
mulheres vítimas de violência e a omissão do Estado
em relação a essa triste realidade que atinge milhares
de mulheres brasileiras.
Esses significativos avanços nos encorajam a
continuar lutando para a implementação de um efetivo Estado democrático de direito, pois são igualmen-
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te representativas as violações ainda persistentes em
nosso País.
O Brasil continua convivendo com níveis epidêmicos de violência e homicídios, com grupos de extermínio, com a prática desumana do trabalho escravo, a
homofobia, com o aumento ascendente da população
carcerária, especialmente de jovens, com idade entre
15 e 24 anos.
Em 1990, a população carcerária brasileira era
de 90 mil presos. Atualmente, o País tem 550 mil presos, um aumento de mais de 600% nos últimos 23
anos. Outro dado alarmante é que, em 1990, 18% dos
presos eram provisórios. Hoje, esse número chega a
42%. Apesar desses números, ainda há quem defenda a redução da maioridade penal como política de
segurança pública.
Diante desses desafios, é urgente e necessário
que o mesmo Brasil que priorizou as políticas de fortalecimento do papel do Estado para enfrentar o abismo
da desigualdade social, erradicar a pobreza extrema,
criar milhões de oportunidades de emprego e aumentar
as políticas de renda e educação, envide agora esforços para implementar um Estado que seja garantidor
dos direitos humanos sociais, econômicos, culturais e
ambientais, visando à construção de uma verdadeira
cultura de respeito à dignidade das pessoas.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado
continuará firme no seu trabalho em prol de uma sociedade que garanta a universalização dos direitos inalienáveis ao ser humano, além de lutar para que todos
os seres humanos possam vivenciar a experiência de
humanidade em sua plena diversidade e pluralidade.
Sr. Presidente, com relação ao balanço da Comissão de Direitos Humanos durante o primeiro semestre
de 2013, era isso que gostaria de destacar aqui hoje.
Mas também gostaria de considerar como lido outro
pronunciamento, do qual quero apenas fazer alguns
destaques, não o lerei na íntegra, em função do nosso tempo.
Refiro-me a uma série de indicadores positivos
que hoje podemos perceber e vivenciar em nosso País,
que vão desde a redução da inflação, passando pela
menor taxa de desemprego dos últimos dez anos, até
a radical mudança no quadro de desenvolvimento humano brasileiro, com expressivo aumento da qualidade
de vida, distribuição de renda e educação.
Quero aqui destacar a fala de um representante
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no momento da apresentação do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, documento que
compara os dados de 1991, 2000 e 2010.
Na sua fala, fica muito claro que ele realmente
reconhece que é realmente impressionante a radical
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transformação por que passou o Brasil no período de
2000 a 2010 em relação aos índices de desenvolvimento humano, qualidade de vida e redução das desigualdades sociais. O Atlas 2013 mostra que cerca
de 74% dos Municípios brasileiros se encontram nas
faixas de médio e alto desenvolvimento humano. Ou
seja, mais de quatro mil Municípios brasileiros ascenderam, melhoraram a qualidade de vida do seu povo.
É evidente, com certeza, que ainda temos inúmeros desafios, dada a realidade de cerca de 25%
dos Municípios, ou seja, mais de 1.400 Municípios,
que ainda amargam índices de baixo ou muito baixo
desenvolvimento humano. Porém, os atuais níveis não
têm precedentes no Brasil, quando comparados com
os dados da série histórica.
Eu quero aqui apenas levantar alguns dados.
Em 1991, tínhamos um cenário dramático de indigência social, quando 99,2% dos Municípios brasileiros estavam nas faixas de IDH de “baixo” e de “muito
baixo” desenvolvimento.
Já nos anos 2000, houve um avanço, mas ainda
muito tímido, pois 71,5% dos Municípios, bem mais
do que dois terços do País, encontravam-se na mesma situação.
Eu quero aqui, então, dizer que, em apenas duas
décadas, o Brasil se transformou enormemente, saindo
da faixa de “muito baixo”, em 1991, para “alto”, em 2010.
Os números mostram que o forte investimento
na área social tem conseguido reduzir as desigualdades históricas de desenvolvimento humano entre os
Municípios das Regiões Norte e Nordeste e aqueles
localizados na Região Sul.
Por fim, Sr. Presidente, destaco ainda a posição
de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, e tenho a grande alegria de poder fazer este destaque. A
capital Vitória aparece como o quarto melhor índice
de desenvolvimento humano municipal, segundo o
Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Vitória
é a quarta cidade e a segunda capital brasileira com
os melhores indicadores de longevidade, educação e
renda do País.
A capital capixaba também conquistou lugar de
destaque na educação, sendo um dos cinco Municípios brasileiros com índice “muito alto” de desenvolvimento nesse setor.
Aqui quero destacar que esses números revelam
os êxitos, Senador Wellington, de oito anos de administração do Partido dos Trabalhadores, em especial na
área de educação. E tenho a grande alegria de lembrar
e mencionar o nome da minha grande companheira
Marlene, que foi Secretária Municipal de Educação,
juntamente com toda a sua equipe, que conseguiu,
na cidade de Vitória, elevar os índices de educação
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das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos
nossos jovens.
Vitória hoje se encontra entre as melhores cidades
que investem em educação pública de qualidade. Isso
é muito bom! Recebi nesta semana uma professora de
educação especial em nosso gabinete, e ela nos informou que trabalhar com educação especial em Vitória
não é difícil. Colocar em sala de aula crianças com
deficiência não é difícil, porque Vitória tem um suporte
técnico que dá condições de fazer um trabalho muito
eficiente. É um depoimento vivo, de uma professora…
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– … que nos visitou esta semana, aqui em Brasília.
Então, são esses os destaques, Sr. Presidente,
que eu gostaria de fazer.
E gostaria, também, que este pronunciamento,
que eu não fiz na íntegra, seja considerado como lido
e, se possível, publicado.
Por último, também, um outro pronunciamento que
eu havia preparado e que, lamentavelmente, não tive
condições de fazer no tempo oportuno, que se refere
ao Estatuto da Juventude, por ocasião da sua sanção
pela Presidenta Dilma. Também gostaria de solicitar
que fosse considerado como lido aqui nesta Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela atenção e
pelo tempo que me foi concedido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Rita, primeiro,
nossos cumprimentos pela sua atuação na Presidência da Comissão de Direitos Humanos, que orgulha a
todos nós, não só ao Partido dos Trabalhadores, mas
ao Senado da República. Meus cumprimentos e parabéns pelo balanço que apresentou.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Obrigada, Sr. Presidente. V. Exª tem nos ajudado
muito. Eu quero parabenizá-lo também pelo trabalho
que realiza, por ser um Senador muito atuante e reconhecido nacionalmente e que tem sido um grande
parceiro juntamente com os demais Senadores, Senador Wellington, Senador Randolfe Rodrigues e tantos
outros que compõem a Comissão de Direitos Humanos
e que têm nos ajudado nesse trabalho.
Eu quero, aqui, aproveitar a oportunidade para fazer uma solicitação, Sr. Presidente. O Senador Wellington já tem ciência disso. Nós estamos enfrentando
uma dificuldade na Comissão de Direitos Humanos,
que, assim como as demais, é formada por Senadores que compõem os diversos blocos partidários aqui
do Senado Federal. E uma boa parte dos blocos não
indicou todas as vagas.
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Então, estamos enfrentando a dificuldade de
conseguir votar projetos que são terminativos na Comissão de Direitos Humanos. Já fizemos experiência
de alterar o horário das reuniões, mas, lamentavelmente, a Comissão está com um número muito restrito de representantes. Ou seja, há muitas vagas, que
os blocos devem indicar, mas, até então, não fizeram
as indicações.
O Senador Wellington, que é o nosso Líder da
Bancada do Partido dos Trabalhadores, já se comprometeu a dialogar também com os demais Líderes dos
blocos, no sentido de que, se não houver interesse
por parte dos blocos, eles cedam as vagas para que
possamos indicar Senadores que tenham, de fato,
disposição e condições de participar e colaborar com
a Comissão de Direitos Humanos.
Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT
– PI) – Sr. Presidente, V. Exª me permite? Eu queria
apenas parabenizar a Senadora Ana Rita pelo brilhante
pronunciamento, e parabenizá-la também pelo trabalho,
que marcou a história do Senado, o Congresso Nacional, da luta das mulheres. E agora, inclusive, com
a perspectiva que temos de a própria Presidenta da
República receber, provavelmente aqui no Congresso
Nacional, muito em breve, esse relatório. Então, quero
aqui parabenizá-la, e mais ainda, Senadora, eu confirmo
que tratei com os Líderes Aloysio Nunes – o Senador
Paulo Bauer aqui pode nos ajudar – com o Senador
Gim Argello, com o Senador Eunício Oliveira, e nós
temos possibilidade de, na próxima semana, ter essa
definição. Eles fizeram consulta aos membros de cada
um dos Blocos e, como V. Exª disse, caso não haja nenhum interessado, no nosso Bloco, por exemplo, há
pessoas interessadas em participar. Eu mesmo tenho
todo o carinho, todo o interesse em poder participar
desse trabalho. Acho uma comissão importantíssima.
Lembro-me da gestão do Senador Paulo Paim, e agora também é bem conduzida por V. Exª, e nós vamos,
se Deus quiser, na próxima semana, encontrar uma
solução. Parabéns!
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Obrigada, Senador Wellington, obrigada, Senador Randolfe, obrigada, Senador Paim e Senador
Paulo Bauer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª SENADORA ANA RITA.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente,
colegas Senadoras, colegas Senadores, público presente na tribuna de honra, expectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nas últimas semanas
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tivemos uma série de indicadores positivos do Brasil,
que vão desde a redução da inflação, puxada principalmente pela queda dos preços dos alimentos e dos
transportes; passando pela menor taxa de desemprego dos últimos dez anos; até a radical mudança no
quadro de desenvolvimento humano brasileiro, com
expressivo aumento da qualidade de vida, distribuição
de renda e educação; tudo isso associado ao otimismo expressado pela presidenta Dilma, de que o País
terá crescimento maior do que aquele previsto pelos
analistas de mercado.
Apesar do estardalhaço feito por parte da mídia
tradicional e da oposição, nossa presidenta tem reiterado insistentemente que a inflação está completamente
sob controle e que ela ficará dentro da meta prevista
para o ano, que é de 6,5%.
Os números apresentados pelo IBGE e pelo Dieese confirmam essa tendência. A inflação registrada no
mês de julho foi a menor em três anos, ficando praticamente estável, com uma leve alta de 0,03%, depois
de ter subido 0,26% em junho. É o menor resultado
para o mês desde 2010 (quando chegou a atingir a
marca de 0,01%).
Se considerarmos o acumulado de 12 meses
até julho, a inflação avançou 6,27%, com considerável queda, ante o patamar de 6,7% atingido em junho.
O desempenho de julho contribuiu para a inflação ficar abaixo da meta do governo – que é de 4,5%,
podendo oscilar dois pontos percentuais para mais ou
para menos (variando de 2,5% a 6,5%). Essa variação
é também a menor desde janeiro deste ano, mês que
teve índice de 6,15%.
O maior impacto veio da queda do preço das
passagens de ônibus. Após as mobilizações de junho,
as tarifas do transporte público registraram queda de
3,32%, segundo o IBGE. Os alimentos que ultimamente
vinham se tornando um dos grandes vilões da inflação,
também tiveram queda. De acordo com o IBGE, o grupo
se manteve em processo de desaceleração e, após a
taxa de 0,04% de junho, teve queda de 0,33% em julho.
Levantamento realizado pelo Diesse corrobora
com esses números, ao verificar tendência de queda
da cesta básica nos dois últimos meses. Os preços calculados pelo Dieese caíram em julho nas 18 capitais
pesquisadas, o que não acontecia desde maio de 2007,
quando o instituto fazia o levantamento em 16 cidades.
Vale destacar que o índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), que mede inflação para famílias
com renda até cinco salários mínimos, registrou deflação de 0,13% em julho. Em junho, havia sido calculada inflação de 0,28% para as famílias de baixa renda.
Outro indicador positivo digno de nota registrado
pelo IBGE foi o da taxa média de desemprego para o
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primeiro semestre de 2013, a menor para o período
nos últimos dez anos.
De janeiro a junho deste ano, a taxa média de
desemprego foi de 5,7%, números considerados de
pleno emprego nos marcos do capitalismo. Em comparativo com os primeiros seis meses de 2003, quando
a taxa média de desemprego era de 12,2%, tivemos
uma significativa queda de 6,5%.
Desafio os pessimistas de plantão a encontrar
paralelo com esse índice de empregabilidade brasileiro em outros países mundo afora, dado o cenário
extremamente adverso vivido por diversas economias
do globo, em especial, as européias. Neste contexto
de crise internacional, manter os empregos e gerar
novos postos de trabalho não pode ser considerado
uma trivialidade.
E o Brasil segue num processo virtuoso de geração de emprego e distribuição de renda. Segundo o
IBGE, no comparativo de junho de 2013 com o mesmo
período do ano passado, o instituto identificou crescimento do número de trabalhadores com carteira assinada, representando um adicional de 359 mil postos
de trabalho no setor privado.
A despeito desses indicadores, a mídia tradicional e a oposição insistem na tentativa de desconstruir
ou mesmo minimizar os inquestionáveis avanços registrados no País nos últimos dez anos.
“O País apresenta uma trajetória em que o foco
de suas políticas públicas tem sido nas pessoas. Os
programas de transferência de renda condicionados, os
investimentos no sistema educacional e a universalização dos serviços públicos de saúde são algumas das
escolhas políticas que fazem do Brasil um modelo de
desenvolvimento com impactos positivos na melhora
da qualidade de vida de seus cidadãos”.
Essas não são palavras de petistas, ministros
do governo ou mesmo de algum parlamentar da base
aliada, que por mais verídicas que sejam, poderiam
ser interpretadas como de pouca legitimidade dada a
posição de seus emissários. Ao contrário, essas foram
as palavras de Jorge Chediek, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), no momento da apresentação do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil, documento que
compara os dados de 1991, 2000 e 2010.
É realmente impressionante a radical transformação pela qual passou o Brasil no período de 2000 a
2010 em relação aos índices de desenvolvimento humano, qualidade de vida e redução das desigualdades
sociais. O Atlas 2013 mostra que cerca de 74% dos
municípios brasileiros (ou 4.122 deles) se encontram
nas faixas de Médio e Alto Desenvolvimento Humano.

335

Agosto de 2013

É evidente que ainda temos inúmeros desafios,
dada a realidade de cerca de 25% (ou 1431 municípios)
que ainda amargam índices de Baixo ou Muito Baixo
Desenvolvimento Humano, Porém, os atuais níveis não
tem precedentes no Brasil, quando comparados com
os dados da série histórica.
Em 1991, tínhamos um cenário dramático de
indigência social, quando 99,2% dos municípios brasileiros estavam nas faixas de IDH de Baixo e Muito
Baixo desenvolvimento.
Já nos anos 2000, houve um avanço, mas ainda
muito tímido, pois 71,5% dos municípios, bem mais de
dois terços do país, encontravam-se na mesma situação.
Os dados reveladores mesmo, da profunda transformação vivida pelo Brasil, vêm dez anos depois,
quando esse número havia baixado para 25,2%, porcentagem menor do que a dos municípios no extremo
oposto, de Alto e Muito Aito Desenvolvimento, que faziam parte de apenas 34,7% do país.
Em apenas duas décadas o Brasil se transformou
enormemente, saindo da faixa de Muito Baixo (0,493),
em 1991, para Alto (0,727) em 2010. Os números
mostram que o forte investimento na área social tem
conseguido reduzir as abissais desigualdades históricas de desenvolvimento humano entre os municípios
das regiões Norte e Nordeste e aqueles localizados
no Centro-Sul.
Em que pese ou louváveis avanços, não podemos
desconsiderar que há ainda muito a ser feito, para que
possamos erradicar as ainda persistem assimetrias
regionais que precisam ser corrigidas. A análise por
regiões mostra que o Nordeste ainda tem a maioria de
seus municípios no grupo de Baixo desenvolvimento
humano (61,3% ou 1.099 municípios), enquanto no
Norte eles somam 40,1% (180 municípios) nesta categoria. Pelos dados atuais, apenas 0,8% dos municípios do Brasil (44 deles) faziam, em 2010, parte da
faixa de Muito Alto Desenvolvimento Humano e 33,9%
estavam na faixa de Alto Desenvolvimento.
Entre as variáveis analisas pelo estudo, quero
deter-me no indicador da educação, e não o faço por
ele ter sido o que mais melhorou no período, mas por
considerar esta uma área estratégica para o País que
estamos construindo e pelos enormes desafios que
ainda temos para garantir a universalização de um
modelo de educação público, gratuito e de qualidade
em todos os níveis.
Não é por acaso, que a presidenta Dilma tem se
esforçado tanto para aumentar a disponibilidade de
recursos a este setor, a exemplo, da batalha travada
para garantir a destinação de 100% dos royalties do
petróleo à educação.
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De acordo com o PNUD, o item educação foi o
que mais melhorou no acompanhamento (128%), mas
contraditoriamente, é também o que apresenta menor valor absoluto do IDHM– (0,637 em 2010/ contra
0,279 em 1991).
Pelos dados reajustados, em 1991, apenas três
municípios (de um total de 5.565) estavam acima da
faixa mais baixa de desenvolvimento humano em educação. Em 2000, a situação havia mudado sensivelmente no Sudeste e no Sul, mas continuava idêntica
na maior parte do Brasil. O mapa de 2010 mostra a
mudança em todas as regiões do país, puxada principalmente pelo aumento do fluxo escolar de crianças
e jovens (156%).
Os dados da educação demonstram que nos
últimos 20 anos houve um aumento expressivo da
população adulta que concluiu o ensino fundamental,
passando de 30,1% em 1991 para 54,9% em 2010.
No período foi praticamente universalizado o
acesso das crianças de 5 a 6 anos à escola, tendo
avançado de 37,3% em 1991, para 91,1% em 2010.
O mesmo avanço é constatado entre os adolescentes
com idade entre 11 e 13 anos nos anos finais do ensino fundamental, que passou de 36,8% para 84,9%.
Porém, os números demonstram que a situação
mais problemática encontra-se exatamente no acesso dos jovens ao ensino fundamental e médio. Houve
avanços no período, mas ainda temos 40% dos jovens
com idade entre 15 e 17 anos que não concluíram o
ensino fundamental e apenas 41% dos jovens com
idade entre 18 a 20 anos concluíram o ensino médio.
Em 1991, apenas 13% dos jovens haviam concluído
o ensino médio.
Esses números demonstram a necessidade de
repensar as políticas públicas e diagnosticar de maneira mais precisa os motivos pelos quais ainda persiste
este enorme contingente de jovens fora da escola.
Por fim, quero aqui destacar a posição de Vitória,
capital do meu estado, o Espírito Santo, que aparece
com o quarto melhor índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2012.
Com IDH municipal a 0,845, Vitória é a quarta
cidade e a segunda capital brasileira com os melhores
indicadores de longevidade, educação e renda do País.
De acordo com a publicação, a cidade aparece
atrás de São Caetano do Sul, Águas de São Pedro
e Florianópolis, respectivamente, A capita! capixaba
também conquistou lugar de destaque na educação,
sendo um d os cinco municípios brasileiros com índice
‘muito alto’ de desenvolvimento neste setor.
Em relação à educação, são computados dados
de escolaridade da população adulta e a inclusão da
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escola entre crianças e jovens. Aqueles que aparecem
com índices superiores a 0,8 entram na classificação
como de ‘muito alto desenvolvimento1. Em quarto lugar
entre os municípios brasileiros e primeiro entre as capitais, Vitória aparece com IDHM de educação de 0,805.
Quero aqui registrar que esses números revelam
os êxitos; de oito anos de administração do Partido dos
Trabalhadores em Vitória, em especial, na educação...
Já o Espírito Santo aparece em sétimo lugar na
avaliação do IDHM entre as unidades da federação.
Com índice de 0,740, o estado está atrás apenas de
Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.
E isso que tinha para o momento, pela atenção
obrigada...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem apanhamento taquigráfico) –
Sobre aprovação do Estatuto da Juventude
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero, aqui,
registrar a minha imensa satisfação e a minha alegria
com o fato da presidenta Dilma Rousseff ter sancionado a lei que institui o Estatuto da Juventude. Porque há
mais de nove anos, tempo em que o estatuto tramitou
aqui no Congresso, lutamos para tirar da invisibilidade
a população brasileira de 15 a 29 anos, que atualmente
representa mais de 51 milhões de brasileiros, ou seja,
28,8% da nossa população. Porque os jovens, que nos
fazem refletir e transformar a sociedade, especialmente neste momento, também merecem o tratamento de
cidadãos, de fato e de direito.
Em 1990, tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente e; em 2003 foi a vez de o Estatuto do Idoso
efetivar políticas públicas para a população que cresce
rapidamente no Brasil. Com a sanção do estatuto, o
Estado brasileiro estará pela primeira vez declarando
os direitos singulares e universais da juventude, estabelecendo quem é jovem, quais são seus direitos,
além de consolidar as políticas públicas de juventude
como políticas de Estado, políticas que são extremamente necessárias para assegurar a visibilidade e a
prioridade de um segmento da população tão vasto,
dinâmico e heterogêneo, sem falar na dimensão estratégica que a nossa juventude tem para o desenvolvimento do país, para o avanço da sociedade brasileira
em todos os níveis.
Quero lembrar como é oportuna a sanção desse
estatuto, no momento em que a população toma as
ruas e exige uma sociedade melhor. Entre esses que
querem ver o país avançar, os jovens são a parcela
mais expressiva, que se rebela contra as injustiças e
cobra mudanças, ações que garantam qualidade de
vida para todas e para todos.
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Importante dizer que essa lei é fruto de anos de
reivindicação dos movimentos juvenis e de gestores
de políticas públicas de juventude e está diretamente
relacionada a uma outra conquista histórica dos jovens,
quando em 2010, essa parcela da população passou
a ser reconhecida como sujeito de direitos pela nossa
Constituição, um avanço fundamental na perspectiva
da garantia de um marco legal, que obriga o Estado
brasileiro a dar prioridade aos jovens e reconhecer
suas especificidades.
Neste ínterim, o Estatuto traz de uma série de
direitos específicos a juventude. O primeiro deles trata exatamente do direito à participação. Ele fortalece
a Conferência Nacional de Juventude – que em 2011
mobilizou meio milhão de jovens de todos os estados
brasileiros – aponta para a necessidade de construir,
onde não existe, e fortalecer os conselhos e órgãos
de juventude existentes.
É preciso abrir espaços para que os jovens participem das decisões e não sejam meros coadjuvantes
da história do País. É premissa básica da democracia,
e as recentes mobilizações mostram que a juventude
está atenta e consciente, quer, pode e deve dividir opiniões e responsabilidades.
É urgente estabelecer instâncias de participação
e diálogo. E o Estatuto atende a essas finalidades.
Outro ponto importante a ressaltar do Estatuto
é o direito à segurança pública. Porque o Brasil não
pode mais fechar os olhos para a violência, da qual os
jovens são as maiores vítimas, em especial, a juventude negra, pobre e moradora da periferia. O Estatuto
também prevê a capacitação de vários setores para o
atendimento à juventude, com especial ênfase às políticas de Segurança Pública.
O Estatuto, ainda, abre caminhos para que os
jovens possam, de fato, investir na sua capacitação,
ao impedir contratos de trabalho em horários que os
impeçam de estudar, isso é importantíssimo para que
os jovens não abandonem os seus estudos em função do trabalho.
Por fim, o Estatuto ainda estimula o aprendizado, a ampliação do conhecimento ao conferir meia
entrada para estudantes de baixa renda em shows e
espetáculos culturais. E facilita a sua mobilidade com
a reserva de dois assentos gratuitos e dois assentos
com desconto de 50% para jovens de baixa renda por
ônibus em viagens interestaduais e intermunicipais.
Quero parabenizar a presidenta Dilma, pelo compromisso assumido com a Juventude. E quero parabenizar, especialmente, aos jovens pela luta e pela
conquista que considero histórica para o conjunto da
juventude.
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Reafirmo aqui meu compromisso com a juventude, tenho certeza que essa conquista é fruto do protagonismo e militância de vocês, e sem dúvida, ela
irá representar ampliação de direitos e a correção de
distorções históricas.
Obrigada, pela atenção
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – V. Exª será atendida na forma do Regimento
quanto ao registro dos pronunciamentos.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Randolfe Rodrigues, que gentilmente ficou aguardando inúmeros Senadores que pediram para trocar com
ele, para permutar. E ele ficou aguardando para falar
neste momento.
Agradeço, em nome de todos, V. Exª ter ficado
aguardando para eles poderem falar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Eu é que agradeço, Presidente, a tolerância de V. Exª também.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
quero iniciar este pronunciamento citando aqui um artigo do jornalista Luis Nassif – jornalista, vou chamá-lo
assim – e também blogueiro, um artigo dele nesta semana que fala da criminalização das Casas Fora do Eixo.
Diz Luis Nassif neste artigo – e faço minhas as
palavras de Nassif – que ser alvo, simultaneamente,
do macartismo da direita, do acerto de contas da esquerda e da escandalização da velha mídia é desafio
para gente grande.
Nassif fala isso em um artigo em que faz, ousadamente, defesa de um grupo de jovens que se organizam há alguns anos por todos os cantos do País,
literalmente, Senador Paim, do Oiapoque ao Chuí.
Esses jovens, que se organizam em um movimento
chamado rede Fora do Eixo, reinventaram a forma de
fazer cultura e trouxeram o protagonismo para grupos
que faziam culturas. Como o próprio nome deles diz,
estavam fora do eixo de produção cultural de São Paulo, Rio de Janeiro, do eixo da grande indústria cultural.
Mas esses jovens foram além da produção cultural.
Recentemente, a principal referência desses jovens – e é isso que ele é, quando nós falamos da
principal liderança política desses jovens –, é Pablo
Capilé; é apenas isto, é a principal referência política
desses jovens, desse grupo que se organiza em torno
da casa Fora do Eixo, ele não é esta figura que tentam criminalizar.
Aliás, essa história de criminalizar, de tentar trazer uma figura para o centro e criminalizá-la, e tentar
criar dogmas em torno dela é algo que os sistemas
fazem sempre que surge alguma organização antissistêmica. É tentar personalizar em torno de uma figura
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aquilo que é despersonalizado. Na verdade, o circuito
Fora do Eixo, o que este movimento de jovens tenta e
busca fazer em todo o País é algo que é despersonalizado, mas que, ultimamente, para ser criminalizado,
tem tentado se personalizar em torno de uma figura
que é a sua referência política, esse jovem chamado
Pablo Capilé.
Diz o Luis Nassif no seu artigo publicado há duas
semanas no seu blog: “O amaldiçoado Capilé deu uma
aula no Roda Viva [referindo-se à entrevista de Pablo
Capilé recentemente no Roda Viva]: vocês têm a sua
parcialidade, nós temos a nossa [referindo-se a jornalistas da grande mídia].
Aqui quero concordar, mais uma vez, também,
com o que disse o Nassif. A verdade o que é? A verdade, talvez, em uma democracia, seja a busca da soma
de todas essas parcialidades, da parcialidade que é
dita pelo editorial de um grande jornal e pela parcialidade que é dita no Twitter do Fora do Eixo, pelo que
é dito por um blog que tem uma clara orientação política vinculada a alguma estrutura política ligada aos
governos, ou por algum instrumento de comunicação
que tem uma clara orientação política de oposição aos
governos. É nessas parcialidades distintas e na síntese
delas que podemos encontrar a verdade.
Ocorre que – isso é denunciado também no artigo de Luis Nassif, aqui quero destacar – existem muitos pontos em comum. Lamentavelmente, existe uma
técnica que ao longo do tempo foi construída – abre
aspas – “pela direita na desconstrução de reputações”,
aliás, não é uma novidade, é desde o nazismo e muito antes dele, a máxima de Goebbels de contar uma
mentira várias vezes até se tornar verdade, a técnica
de destruir reputações, de passar reportagem só com
uma versão, de não ouvir o outro lado, de apresentar
somente uma história, de deturpar fatos.
Essa técnica é um ponto em comum antes dito
somente – abre aspas– “na mídia de direita”, mas essa
técnica tem sido encontrada também na chamada –
abre aspas – “mídia de esquerda”.
Pois bem, eu abri as revistas de circulação desta semana, as revistas mais à direita e as chamadas
de mais à esquerda, elas, em comum, se juntam na
criminalização desses jovens do circuito Fora do Eixo.
Qual foi, então, o grande crime que eles cometeram? Talvez o grande crime que eles estejam cometendo hoje no Brasil seja o crime de não se deixarem ser
tutelados, de não se deixarem ser dominados, o crime
de ser livre, o crime de ter opinião própria.
As jornadas de mobilizações, Sr. Presidente, de
junho, da juventude brasileira, demonstraram um grande potencial de novas formas de organização. Eu já
disse aqui outras vezes, nesta tribuna: eu sou de uma
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geração de mobilização, sou da terceira jornada de
mobilizações de rua, eu sou de uma geração que foi
às ruas com bandeiras e com partido político dirigindo.
Mas, nos últimos 50 anos, tivemos quatro gerações de
mobilizações de rua. A minha geração, a de 20 anos
atrás, tinha uma causa definida, tinha um partido político à frente, e tinha bandeiras com cores claras.
Mas não posso analisar esta geração de hoje,
como eu já disse, com os valores da minha. Seria um
pecado, inclusive, para mim, para a minha condição
de historiador. O que caracteriza esta geração de hoje,
esta que esteve nas ruas em junho, é a rejeição aos
partidos da ordem, aos movimentos sociais que foram
se descaracterizando ao longo da história, que deram
e que pensaram que, com sua descaracterização ao
longo da história, poderiam abafar as formas de organização social. Ledo engano. As formas de organização
social não se abafam, surgem e aparecem com novas
formas de organização e mobilização social, como reapareceram como novas formas de organização e de
mobilização social.
As mobilizações que vimos agora, em junho, não
tinham bandeiras. Não havia uma bandeira vermelha.
Não havia uma ou duas bandeiras de partidos políticos,
mas havia vários cartazes com reclamações concretas. Reclames, inclusive, que temos que ouvir; temos
que, desses reclames, entender o que está sendo dito.
Nesses cartazes, existiam várias reivindicações que
outrora estavam em bandeiras, que não eram desfraldadas, mas que representavam, claramente, inclusão
social, mais dinheiro para a educação, para a saúde,
para a mobilidade urbana. Havia cartazes que diziam
claramente quem eles eram: “Saímos do Facebook”,
diziam alguns desses cartazes. Talvez esses dizeres
tenham sido os que mais explicavam o sentido daquelas
manifestações: jovens que estavam interligados pelas
redes sociais se articularam pelas redes e foram para
as ruas reivindicar direitos concretos, materiais, não
mais nas redes sociais, mas na rua concreta.
Alguns desses jovens vieram aqui antes, e eu
até reclamei para eles que a reivindicação, o abaixo-assinado virtual, não resolve, tem que estar nas ruas.
Eles me responderam depois dizendo que aquele
abaixo-assinado virtual que eles antes traziam poderia representar mobilização de rua concreta. Eles
me responderam e mostraram que eu estava errado,
mostraram que o que é virtual pode se transformar
em concreto, em real, e foi o que vimos a partir das
mobilizações de junho.
São esses jovens materiais, concretos, de carne
e osso, não mais virtuais, que compõem a rede Fora do
Eixo. Jovens que se organizam de maneira diferente,
de maneira alternativa e ousada, desafiam o entendi-
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mento da mídia tradicional e dos políticos tradicionais,
desafiam o entendimento dos políticos tradicionais, dos
partidos tradicionais, dos movimentos sociais tradicionais deste Parlamento, do Supremo Tribunal Federal,
da Presidência da República, do Palácio do Planalto,
da Praça dos Três Poderes, enfim, de todos os poderes constituídos.
Eles desafiam entendimento sobre comunicação,
sobre cultura digital, porque são vítimas da grande
mídia, são vítimas, na verdade, de todas as mídias. É
um pecado falar somente em grande mídia, mas são
vítimas de todas as mídias que se organizam, são vítimas de um modelo que só consegue entender um
modelo baseado na linha de produção e distribuição
voltada para o lucro.
Esses jovens que conheci, com o seu circuito
e com a sua mobilização organizada no meu Estado
do Amapá, não compreendem a lógica do lucro, não
compreendem a lógica da organização vertical. Eles
falam para nós de uma outra lógica de organização,
da horizontalidade da organização. Não é de ter chefe,
não é de ter comando, mas é de todos se comandarem.
Lembram inclusive uma experiência que conhecemos no México da Frente Zapatista e do Exército
Zapatista de Libertação Nacional. Um mandamento do
subcomandante Marcos de mandar obedecendo, de
obedecer mandando, de todos obedecerem de mandar obedecendo. Um mandamento de que o comando
pode ser horizontalizado e não verticalizado.
Talvez essa forma diferente – como sempre o diferente é revolucionário – motive os ataques ao coletivo
fora do eixo de todos os lados, da esquerda tradicional
porque não entende essa forma de organização, e talvez, e sem dúvida, dos setores mais conservadores,
mais à direita, porque esse, por excelência, se opõe
a tudo que é novo, a tudo que é revolucionário, a tudo
que representa inovação.
Talvez por isso estes estejam sendo criminalizados. É a criminalização de uma juventude que, no cotidiano, milita nas redes, mas, toda vez que é chamada
às ruas, quando menos se espera, como nós vimos em
junho e como estamos continuando a ver, pode ir às
ruas. E não se enganem: quando menos esperarmos,
nas ruas ela estará novamente.
O Brasil hoje é um país que exporta tecnologias
sociais a partir do campo da cultura. Um exemplo vindo do Circuito Fora do Eixo é o Cultura Viva Comunitária. Esses movimentos, a partir do Fora do Eixo,
estão reinventando novas economias, novas formas
de comunicação, novas formas de fazer política e de
enxergar processos de formação.
O que existe? Existe um movimento para tentar
criminalizar o uso de recursos públicos por parte dos
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movimentos sociais. É verdade, mas se esquece, às
vezes, de falar uma vírgula do montante de recursos
que é destinado para pagamento e amortizações da
dívida pública brasileira, essa dívida pública que enche o bolso de banqueiros e de rentistas. Fala dos recursos que são acessados pelo Circuito Fora do Eixo.
São acessados para projetos culturais e para projetos
sociais que têm melhorado a vida de milhares de jovens e têm incluído socialmente milhares de jovens.
É importante nós entendermos o que a Rede Fora
do Eixo defende. Ela acessa esses recursos públicos
disponíveis, por meio de editais e concursos. Acessa
desenvolvendo tecnologia de acessar recursos que
estão disponibilizados para todos. Ela participa desses concursos, concorre, como tantos outros, e acessa
democraticamente, como todos os outros. Defende,
desde os seus primórdios, que políticas públicas para
a cultura e para a comunicação são fundamentais para
o processo de desenvolvimento sustentável do País. A
Rede Fora do Eixo defende que Municípios, Estados
e União possuem responsabilidades no que se refere
a essas políticas, tal como propõe o Sistema Nacional
de Cultura, compilado a partir da ampla participação
da sociedade civil durante o período de 2003 a 2009.
Defende também a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 150, que garante 2% de recursos
da União, 1% do Estado e 0,5% do Município, assim
com defende o Projeto de Lei nº 6.722, de 2010, que
cria o Procultura.
Ora, a pergunta a se fazer aqui, Sr. Presidente, é
onde está o crime ou a incoerência desses jovens. O
Estado brasileiro tem sido campeão nas políticas de
isenção fiscal em diversos campos e está procurando
criminalizar jovens que acessam recursos da cultura
e que tentam fazer a inclusão cultural de setores que,
historicamente, dela são excluídos. Muitos aqui saudaram a sanção, ainda há pouco, do que aqui no Senado ficou conhecido como o PLS nº 129 e que agora
se tornou a lei que instituiu o novo sistema de gestão
coletiva do direito autoral, que reformou o sistema de
gestão coletiva do Ecad, a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito que eu presidi e que investigou
os desmandos do Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição. Talvez poucos saibam, tenham notado ou
se lembrado que eu já falei desta tribuna que a CPI do
Ecad só ocorreu porque quem primeiro demandou essa
proposta de CPI para nós foi o Circuito Fora do Eixo.
Poucos sabem que, na eleição de 2010, o Circuito Fora do Eixo procurou candidatos, em todo o
País, para apresentarem uma pauta, candidatos de
diferentes partidos políticos. O objetivo era apresentarem uma pauta específica da cultura. Procurou dialogar com diferentes partidos políticos, fossem eles

340

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

quais fossem. Lamentavelmente, como disse Pablo
Capilé, na entrevista ao Roda Viva, não são todos os
partidos políticos que estão dispostos a estabelecer
um diálogo com os movimentos sociais e com o Circuito Fora do Eixo.
Caríssimo Senador Wellington Dias, tenho o maior
prazer de ouvir o seu aparte.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Agradeço a V. Exª. Quero aqui parabenizá-lo pela forma corajosa com que defende, creio que
não apenas do ponto de vista dos direitos humanos,
mas do tratamento a ser dado pelas autoridades. Tive
a oportunidade – e queria aqui dar o meu depoimento
–, numa determinada situação, de visitar um acampamento de grupos de jovens. Eram grupos de várias
tendências: Hip Hop, esqueitistas, grafiteiros e de outras atividades culturais e esportivas. Lá, pude perceber, nos depoimentos que deram... Foi bonito porque
era numa região afastada da cidade... Eles fizeram
um pacto naquele dia, porque tem disputa entre os
vários grupos. Naquele instante, eu pude perceber um
sentimento muito forte contra as autoridades, contra
a acumulação de riqueza sem limites, contra, enfim,
uma série de coisas da nossa sociedade. Então, o que
quero dizer a V. Exª é que ali fizemos um pacto que
resultou na produção de trabalhos maravilhosos, trabalhos da melhor qualidade. Eles passaram a ter, na
região do Parque Piauí, na cidade de Teresina, uma
escola, para a qual, como Governador, eu repassava
recursos, e eles prestavam conta da forma mais ordeira que se possa imaginar. Pude perceber também
como era grande o preconceito da sociedade em relação àqueles grupos. Então, quero aqui dizer que é
preciso atualizarmos. Acho que o verdadeiro sentido
da palavra marginalidade é exatamente o de empurrar
para a margem, de não deixar ir na corrente, no rumo
adequado. Lembrei-me muito da passagem na vida do
nosso Papa Francisco em que ele é questionado sobre
a posição da Igreja em relação a homossexuais. Ele
disse exatamente isso, que essas pessoas têm que
ser recebidas de braços abertos, porque não pode a
sociedade empurrar essas pessoas para uma linha
marginal, para uma linha fora do normal, porque isso
gera conflitos muito intensos e a própria sociedade,
muitas vezes, não entende essas reações. Então, devo
aqui ressalvar uma coisa: de todos os movimentos –
eu dizia isto para eles – uma das coisas que chamo a
atenção é de não ter um culto à violência. Acho que
isso não faz bem a determinados segmentos, nem faz
bem à sociedade. Ali, naquele instante, eles mesmos
colocavam nos depoimentos e eu me lembrava da
minha fase muito jovem, no regime militar, quando a
gente ouvia os discursos da companheirada: “fui preso
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não sei quantas vezes”, “peguei tantas pancadas da
polícia”. Ou seja, aquilo era algo heróico, algo muito
forte. Então, compreendo esse lado da juventude. De
um lado, repudio essa forma de violência. Acho que
a gente está precisando mudar muito. Nosso sistema
de segurança é muito despreparado. A gente ainda
não saiu da época da ditadura militar, de um regime
plenamente militar para um regime civil, e isso tem
que avançar, mas eu percebo também que é preciso
a gente ter aí um diálogo exatamente para também
não empurrar para movimentos mais de linha violenta.
Eu acho que esse é o caminho mais adequado. Tenho
conversado com lideranças do nosso Governo nessa
direção e é isso que eu defendo lá no meu... Eu me
lembro de que lá a gente criou uma área para cuidar
de situações nessa área social, nessa área complexa,
em diferentes áreas, entre elas a área da segurança.
E isso surtiu um efeito muito positivo. Então, eu queria
aqui parabenizar V. Exª pela forma corajosa com que
traz esse tema. Acho que é preciso que a gente dê
passos para evitar que a gente tenha uma sociedade
completamente fora do eixo, porque a outra parte da
sociedade assim o fez, empurrando para fora do eixo
cada vez mais. Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Senador Wellington, incorporo
o aparte de V. Exª, que, como eu, veio do movimento
da luta social. Sabemos os significados da luta social e
sabemos que a luta social, por excelência, é uma luta
antissistêmica. Quem preside a sessão hoje é um líder
operário. Nós sabemos que todos aqueles que vêm da
luta social padecem de sofrer a retaliação do sistema
quando empreendem estar do lado da luta social.
Pois bem, meu querido Senador Paulo Paim, é
o que padecem, é o que vivem hoje esses jovens do
Circuito Fora do Eixo. Eles são antissistêmicos. E o
que pedir de jovens, o que pedir da juventude senão
ser, por excelência, antissistêmica? O jovem que não
for antissistêmico envelheceu antes do tempo. Então,
por excelência, o jovem tem que ser, primeiro...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Veja que o Papa disse mais ou
menos isso.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Essa palavra, essas frases...
Ai do jovem que não for rebelde! Ai do jovem que não
for rebelde!
Então, este é o sentido da juventude, e é isso que
nós temos que ouvir da juventude. O que nós estamos
vendo e sentindo concretamente nas mobilizações, o
que nós estamos vendo agora é uma ofensiva contrária
ao que esses jovens organizados têm buscado. Uma
ofensiva por parte de todos os setores. Dos setores

AGOSTO DE 2013

56162 Quinta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

conservadores, mais tradicionais, que sempre estão no
sistema, que sempre participaram e estão nas estruturas do sistema, que se opõem a qualquer mudança
desde sempre, e dos setores que, sazonalmente, por
circunstância, estão nas estruturas e têm um pavor
enorme de que existam mudanças nas estruturas.
Estamos vendo uma tentativa, uma busca, uma
tentativa clara de tutelar. Essa é a ideia que foi frustrada em relação a esse movimento de jovens. Alguns
tentaram tutelar esse movimento de jovens. Alguns
tentaram impedir a autonomia desse movimento de
jovens. Como não se conseguiu impedir a autonomia,
como não se conseguiu a cooptação, então, busca-se
a destruição.
Como é nosso dever, como agentes políticos...
Na luta política, sempre, no dizer do Shakespeare,
existem dois lados. Como, na luta política, mais do que
em qualquer outra coisa, existem dois lados, e, nós,
como agentes políticos, temos que ter dois lados, é
meu dever, como agente político, me solidarizar aqui
e apresentar a minha total solidariedade a esses jovens que, literalmente, não se vendem, não se rendem
e, como toda a juventude, estão na luta para fazer o
amanhã contra o sistema.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, Senador Randolfe Rodrigues, um jovem
Senador que olha além do horizonte.
Agora, passamos a palavra ao Senador Paulo
Bauer, que havia permutado com a Senadora Ana Rita.
A Senadora Ana Rita falou no lugar dele e agora ele
fala no lugar da Senadora Ana Rita.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
É um prazer poder comparecer à tribuna no momento
em que V. Exª preside esta sessão.
Há muito tempo eu aguardo a oportunidade para
fazer o pronunciamento que ora inicio, que é mais um
relatório do que propriamente um discurso, já que se
refere à realização de uma viagem à Suíça, ocorrida
no início do mês de março do corrente ano, que trouxe
grandes resultados, que eu quero anunciar para esta
Casa e para o País.
A viagem foi realizada porque, na condição de
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, eu pude
comandar o grupo de parlamentares que a realizou.
Naturalmente, em outras oportunidades, não
me foi possível apresentar este pronunciamento, este
relato, porque outras prioridades, outros assuntos de
grande importância tomaram conta da pauta dos trabalhos desta Casa. E, nos últimos tempos, como todos
sabemos, as manifestações que ocorreram em todo o
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Brasil exigiram que o Senado e o Congresso se dedicassem a questões muito importantes, como de fato
se dedicaram, e, por isso mesmo, só hoje é que compareço a esta tribuna para fazer o relato.
Eu ocupo a tribuna hoje não apenas na qualidade de Senador da República, mas principalmente na
qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça. Meu intuito é tratar das questões que envolvem
os dois países e chamar a atenção para a importância
de enxergarmos a Suíça como parceira estratégica e
prioritária no quadro de nossas relações internacionais.
Tomo a liberdade de iniciar com uma pequena digressão histórica. Na década de 30, o Governo Vargas
havia herdado da República Velha a política de valorização do café. Para manter a estabilidade da economia, o Governo comprava o excedente da produção
de café e o queimava, pois não era possível manter
estoques tão altos. Uma empresa suíça já instalada na
época em nosso País, a Nestlé, foi chamada a apresentar uma solução. Seus pesquisadores desenvolveram então um produto inovador, o café solúvel, que se
tornou mundialmente conhecido como Nescafé e que
hoje tem muitas outras marcas no mercado.
Como vemos, Sr. Presidente, a parceria entre
Brasil e Suíça vem de longe. Além da Nestlé, outras
grandes empresas suíças – como a Roche e a Novartis – estão instaladas no Brasil desde a década de 30
e seguem até hoje produzindo aqui, gerando emprego
e renda no nosso País. E foi justamente para reforçar
os laços econômicos, culturais, diplomáticos e políticos entre os dois países que, em 2003, o Grupo Parlamentar Brasil-Suíça foi criado.
Os membros fundadores do grupo – limitados a
trinta – foram convidados observando-se critérios de
distribuição geográfica pelos Estados brasileiros e de
pluralidade partidária. Tive a honra de ter sido o primeiro Presidente do grupo, ainda como Deputado Federal.
De 2007 a 2010, o grupo foi presidido pelo Deputado
Lobbe Neto, e, em 2011, estimulado por diversos parlamentares fundadores, reassumi a Presidência do
Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, já no exercício do
mandato de Senador.
Desde então, viemos desenvolvendo numerosas
atividades e eventos em colaboração com a Embaixada
da Suíça, com a Câmara de Comércio Suíço-Brasileira
– a Swisscam Brasil –, presidida pelo Sr. Emanuel Baltis, e com empresas desse país em atividade no Brasil
No fim de 2012, por intermédio do Embaixador
da Suíça no Brasil, Sr. Willhelm Meier, recebemos o
convite oficial do Governo e do Parlamento suíços para
uma visita ao país. Autorizada por S. Exª o Presidente
do Senado Federal e por S. Exª o Presidente da Câmara dos Deputados, uma delegação representativa
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do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça visitou a nação helvética, no período de 4 a 8 de março do ano corrente.
O relatório da viagem, que me cumpre fazer neste momento, traça um fidedigno panorama do quadro
atual das relações políticas, comerciais, industriais e
científicas entre os dois países, além de trazer novas
informações sobre a gestão legislativa, administrativa,
educacional e de prevenção de catástrofes em prática na Suíça, de cujo exemplo podemos muito nos
beneficiar.
Participaram da viagem os Deputados Federais
Alex Canziani, do PTB do Paraná; Átila Lins, do PMDB
do Amazonas; Augusto de Carvalho, do PPS do Distrito Federal; Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas
Gerais; Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco; Nelson Pellegrino, do PT da Bahia; além de minha
pessoa, representando o PSDB de Santa Catarina. A
delegação cumpriu extensa programação, estabelecida em conjunto com a Embaixada da Suíça no Brasil,
com o Governo suíço, com o Parlamento suíço e com
a Swisscam.
A primeira visita foi ao centro de pesquisas da
Nestlé, em Lausanne. O objetivo era conhecer experiências que pudessem enriquecer o debate brasileiro
sobre educação, pesquisa e desenvolvimento. Fomos
recebidos pelo brasileiro Alexandre Costa, vice-presidente e gerente de operações, e por altos executivos
da área de pesquisas.
O centro de pesquisas da Nestlé conta com mais
de 350 cientistas, trabalhando com foco em nutrição,
saúde, tecnologia de alimentos, segurança e qualidade.
Apenas em 2012, esses cientistas apresentaram mais
de 200 trabalhos científicos e mais de 90 pedidos de
patentes. Tais pesquisas muitas vezes se baseiam em
estudos da Organização Mundial de Saúde, indicando
as necessidades de nutrientes e os desafios da saúde
pública de cada parte do mundo.
Fomos informados de que, além do centro em
Lausanne, a Nestlé conta com unidades de pesquisa
também em Pequim, Tóquio, Saint Louis e Santiago do
Chile. Diante disso e com a presença de espírito que
lhe é peculiar, o Deputado Eduardo Azeredo questionou sobre a possibilidade de implantação de um centro
similar no Brasil, dada a importância de nosso mercado para a empresa. Os representantes da Nestlé vão
estudar essa possibilidade, que, segundo eles, depende de negociações políticas e avaliação das perspectivas de parceria com universidades brasileiras. O
Grupo Parlamentar Brasil-Suíça se apresentou como
instrumento e fórum para dar continuação ao desenvolvimento dessa ideia.
Em seguida, visitamos a Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), considerada a principal ins-
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tituição acadêmica de caráter científico e tecnológico
da Europa, onde fomos recebidos pelo presidente da
instituição, Patrick Aebischer. A comunidade da EPFL
congrega cerca de 400 docentes, 3 mil funcionários
e 10 mil estudantes, sendo que metade deles são estrangeiros, de 120 diferentes nacionalidades. Os cursos
de mestrado e doutorado são ministrados totalmente
na língua inglesa.
Chama a atenção o modelo de cobrança: a EPFL
recebe verbas do Estado e de empresas parceiras,
mas também cobra anuidades dos alunos a preços
módicos. Para se ter uma noção, a anuidade na EPFL
é cerca de 30 vezes inferior à do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos. Esse
é um modelo que o Brasil deve analisar com atenção.
A EPFL hoje conta com 28 alunos brasileiros,
considerados excelentes estudantes por seus professores. Segundo o presidente, esse número deve
aumentar ainda mais com a expansão do programa
brasileiro Ciências sem Fronteiras, muito elogiado por
especialistas e autoridades suíças. Outra ligação entre
o nosso País e a EPFL se dá por meio do famoso neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, que é professor
adjunto da escola suíça. A EPFL doou um supercomputador para o Instituto Internacional de Neurociências
de Natal, dirigido por Nicolelis, que participa do Human
Brain Project. O Deputado Alex Canziani também propôs um intercâmbio entre a Universidade Tecnológica
do Paraná e a Escola Politécnica Federal de Lausanne. O presidente Aebischer foi muito receptivo à ideia.
Outra visita que reputo como interessante, realizada no segundo dia da missão, foi a que fizemos a
uma das mais famosas e exclusivas fábricas de relógio do mundo, a Jaeger-LeCoultre. Fomos recebidos
pelo brasileiro Eduardo Maclean, coordenador de treinamento da empresa, que nos apresentou o processo
de construção de relógios em todas suas etapas. A
Jaeger-LeCoultre é líder em inovação no setor, com
mais de 1200 patentes registradas desde sua fundação, no século XIX. Essa empresa, Sr. Presidente, é
um dos destaques do Vale de Joux, região onde a
indústria relojoeira suíça tem grande expressão, e a
mão de obra é de altíssima especialização, fruto de
uma tradição que se iniciou nos tempos da atividade
agrícola, ocupando a mão de obra local nos períodos
em que o lugar encontrava-se completamente tomado
pela neve. A indústria relojoeira suíça é um belo exemplo de como o investimento em educação e tecnologia
pode consolidar a liderança econômica de um país em
determinado setor.
À noite, a delegação foi recebida pelo Embaixador Igor Kipman para um jantar na residência oficial
da Embaixada brasileira em Berna. Abro parênteses
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para agradecer ao Embaixador Kipman não apenas
pelo jantar, mas por todo o apoio prestado na preparação e na execução da missão. Agradeço também
ao Conselheiro Daniel Pinto, que participou de toda a
programação, e ao Conselheiro César Leite, que participou de todos os encontros de natureza econômica
e comercial. Estendo meu agradecimento ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro, em especial ao
Secretário Rodrigo Wiese Randig, que acompanhou
nossa delegação em toda a viagem, prestando-nos
um inestimável serviço.
No dia 6 de março, a agenda da delegação foi
integralmente dedicada aos contatos institucionais.
A delegação reuniu-se com o Ministro Philippe Nell,
chefe do Setor de Américas da Secretaria de Estado
para a Economia, e com o consultor-chefe para novos
mercados da agência suíça de promoção de exportações, Thomas Foerst, que em breve assumirá a chefia
do escritório da agência em São Paulo.
O Ministro traçou um cenário auspicioso para as
relações econômico-comerciais entre os dois países,
ressaltando o crescimento do comércio bilateral e reafirmando o interesse da Suíça em aumentar os investimentos no Brasil e consolidar a parceria estratégica
com nosso País. Ele demonstrou que os investimentos
helvéticos no Brasil somam o montante consolidado
de US$25 bilhões e geram 117 mil empregos diretos.
No entanto, o Ministro identificou três gargalos
para o relacionamento econômico bilateral. O primeiro seria o caráter apenas temporário da suspensão
da decisão de incluir a Suíça na lista de países com
tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados,
estabelecida pela Instrução Normativa nº 1.037 da
Receita Federal brasileira, o que afetaria a decisão de
novos investimentos suíços no Brasil, bem como os já
existentes. O segundo gargalo seria a competência da
Anvisa para rejeitar pedidos de autorização de novas
patentes para medicamentos previamente à avaliação
do INPI, o que seria um procedimento único no mundo.
O terceiro seria o complexo e pesado sistema tributário,
bem como a lenta burocracia administrativa no Brasil.
Nós, parlamentares brasileiros da delegação,
reconhecemos a existência de problemas tributários
e administrativos por cuja solução o País vem trabalhando há vários governos. Quanto à inclusão definitiva
da Suíça na lista de países com regime fiscal favorável, ponderamos tratar-se de uma questão técnica da
Receita Federal sobre a qual não cabe interferência.
Prontificamo-nos, porém, a acompanhar o desenvolvimento das negociações técnicas mantidas entre a
Receita e os especialistas suíços, de maneira a identificar pontos de convergência que, sem interferir nas
atribuições da Receita e com observância da ordem
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institucional, permitissem ao Grupo Parlamentar Brasil-Suíça trabalhar no sentido de aparar tanto esta quanto
outras arestas identificadas.
Na sequência, a delegação realizou visita oficial
ao Parlamento suíço. Primeiramente ao Conselho dos
Estados, que equivale ao nosso Senado Federal, e, em
seguida, ao Conselho Nacional, que equivale à nossa
Câmara de Deputados. Foi uma excelente oportunidade
para melhor compreendermos o modelo político suíço.
Fomos recebidos em audiência pelo Presidente
do Conselho dos Estados, Filippo Lombardi, acompanhados de outros parlamentares integrantes do Grupo
Parlamentar Suíça-América Latina.
O presidente declarou-se convicto do importante papel que cabe aos Parlamentares dos dois países
no estreitamento dos vínculos entre Brasil e Suíça, e
recebeu de nossa delegação o convite para visitar o
Brasil, acompanhado de outros parlamentares suíços.
Fato curioso que destaco: um dos Conselheiros
nacionais, que equivalem aos nossos Deputados Federais, o Sr. Thomas Müller, também Prefeito de Rorschach, demonstrou grande alegria ao encontrar nossa
delegação, visto que ele é casado com a Srª Maureen
Gellert, cidadã catarinense do Município de Benedito
Novo, filha do ex-Prefeito Wilhelm Gellert.
A reunião que mantivemos com o grupo parlamentar Suíça-América Latina, cujo Presidente é o Conselheiro Antonio Hodgers, foi muito proveitosa, visto que
permitiu dialogarmos com os parceiros suíços acerca
dos mais variados aspectos que diferenciam o legislativo suíço do brasileiro, mas que ao mesmo tempo
tem o propósito de tornar mais eficiente e transparente
a atividade dos parlamentares.
No mesmo dia, a delegação reuniu-se com representantes da comunidade brasileira na Suíça. O
encontro, promovido pelo Embaixador do Brasil em
Berna, Igor Kipman, foi realizado na Chancelaria da
Embaixada e contou com a participação do também
Embaixador Ernesto Otto Rubarth e com representantes do Conselho de Cidadania de Genebra.
A comunidade brasileira na Suíça é estimada em
60 mil pessoas. Os conselhos de cidadania têm representantes eleitos por brasileiros moradores de cada
região. Os representantes transmitiram sua preocupação quanto à precisão das estatísticas dos brasileiros
na Suíça, pois estas omitiriam tanto os brasileiros não
documentados quanto aqueles com dupla cidadania.
Outra preocupação dos brasileiros na Suíça é a
escassez de oferta de ensino de Língua Portuguesa e
de História, Geografia e Cultura do Brasil. Sugeriram
que empresas brasileiras com presença na Suíça recebam incentivos fiscais para financiar projetos na área
de educação. Os representantes sugerem também
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medidas que facilitem o regresso e a reintegração ao
Brasil, como a criação de mecanismos para pagamento de contribuição ao INSS e para o financiamento de
casa própria pela Caixa Econômica Federal. Sugeriram
também que o Ministério do Trabalho crie um programa
para incentivar a contratação para postos de trabalho
no Brasil de brasileiros qualificados que residam no
exterior e que tenham interesse em retornar ao País.
Nós, Parlamentares da delegação, prontificando-nos a procurar influir junto aos Ministérios da Educação
e do Trabalho e Previdência Social, bem como junto à
Caixa Econômica Federal, para que as necessidades
da comunidade brasileira na Suíça sejam levadas na
devida consideração.
A delegação participou ainda, no Palácio Federal,
sede do governo suíço, de audiência com Secretário de
Estado de Assuntos Estrangeiros. O encontro permitiu
que discutíssemos com profundidade as divergências
entre os governos brasileiro e suíço, especialmente na
questão mais delicada: a inclusão ou não da Suíça na
lista de países com tributação favorecida e regimes
fiscais privilegiados, estabelecida pela Instrução Normativa nº 1.037, da Receita Federal.
A Suíça foi originalmente incluída nessa lista, sobrevindo em seguida um ato da receita suspendendo
temporariamente essa inclusão. O Secretário suíço
reafirmou o desejo de que a exclusão seja definitiva e
afirmou esperar que o assunto seja tratado com percepção mais abrangente do que se poderia esperar
de avaliação meramente técnica.
Como Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Suíça, recomendei às autoridades presentes que
oferecessem à Receita Federal e ao Ministério da Fazenda maiores e mais apuradas informações acerca
da realidade tributária suíça, pois as informações disponíveis no Brasil são insuficientes para que nossas
autoridades fiscais e monetárias tomem decisão que
contemple os interesses do governo suíço.
O quarto dia da missão foi dedicado à gigantesca
indústria farmacêutica suíça. A primeira parada foi na
Novartis, onde fomos recebidos pelo Presidente da empresa na Suíça, Pascal Brenneisen, acompanhado da
brasileira Paula de Jesus, Diretora de Regulamentação.
A Novartis, que hoje disputa a primeira colocação no setor farmacêutico internacional, é outro grande exemplo de sucesso por meio do investimento em
pesquisa e desenvolvimento. A sede da empresa na
Basileia é chamada de “Campus”, e grande parte dos 7
mil empregados no local dedicam-se à pesquisa científica. Além disso, a empresa tem diversos centros de
pesquisa avançada na própria Suíça e em outros cinco
países. De 1997 a 2012, a empresa investiu US$84 bilhões apenas em pesquisa e desenvolvimento.
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No Brasil, a Novartis tem cerca de 4 mil empregados, distribuídos por três fábricas: em São Paulo,
no Rio de Janeiro e no Paraná. Uma quarta fábrica já
está em construção em Pernambuco, com inauguração
prevista já para 2014. Ela será dedicada à produção de
vacinas de biotecnologia extremamente avançadas. Na
ocasião da visita, tivemos a oportunidade de conhecer as impressionantes instalações de uma fábrica de
compostos biotecnológicos similar à que está sendo
construída no Brasil.
Segundo o Presidente, o mercado brasileiro é
estratégico para a Novartis, a despeito da elevada
tributação, que ele afirma ser a mais alta paga pela
empresa em todo o mundo. No entanto, a principal
preocupação da Novartis quanto ao Brasil refere-se à
já mencionada questão da anuência prévia da Anvisa
para a concessão de patentes a medicamentos pelo
Inpi. Segundo o Presidente, trata-se de caso único no
mundo em que uma patente de medicamentos é avaliada por dois órgãos distintos, o que gera insegurança
jurídica e atrasos.
Em nome do grupo, reconheci a existência do problema, atribuindo os atrasos à insuficiência de pessoal
na Anvisa. Ponderei que, como o Governo brasileiro
vem dando mais atenção à questão da eficiência das
agências reguladoras, esse problema deve ser mitigado em breve. Quanto à suposta sobreposição de
atribuições entre Anvisa e Inpi, esclareci que a Anvisa
orienta sua atuação apenas no sentido de impedir a
produção e comercialização de produtos que possam
oferecer risco à saúde da população, e que a análise
dos critérios tradicionais de patenteamento segue sob
alçada exclusiva do Inpi.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Em poucos minutos concluo, Sr. Presidente.
O Deputado Azeredo aduziu uma ideia interessante: irá analisar a possibilidade de apresentar à Anvisa proposta de fast-track para a rápida avaliação de
medicamentos com maior impacto potencial para a
saúde da população.
Concluída a visita à Novartis, a delegação foi conhecer a sede de outra gigante da indústria farmacêutica mundial, a Roche, também na Basileia. A Roche
tem três unidades operacionais no Brasil: a sede administrativa em São Paulo, a fábrica no Rio de Janeiro
e o centro de distribuição em Goiás. Ao todo, são mais
de 1.200 funcionários só no Brasil.
Os executivos da Roche externaram as mesmas
preocupações em relação à questão da Anvisa, e
transmitimos a eles as ponderações já mencionadas.
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Esse tema voltou a surgir na reunião que a delegação teve no mesmo dia com diretores da Syngenta,
empresa do setor químico especializada em sementes
e pesticidas, que discorreram também sobre as intenções de investimento da empresa no Brasil. O Grupo
Parlamentar Brasil-Suíça colocou-se à disposição para
auxiliar a Syngenta nas tratativas necessárias para a
concretização de tais investimentos.
O dia final da missão foi dedicado a contatos
com o importante setor de seguros e resseguros da
Suíça, que muito tem a colaborar para a consolidação
das conquistas econômicas e sociais que o Brasil vem
alcançando nas últimas décadas, especialmente por
meio das modernas técnicas de prevenção e controle
de catástrofes.
Visitamos a Zurich Seguros, cujo Diretor no Brasil,
o Sr. Emanuel Baltis, detém a presidência da Swisscam, em São Paulo. Na sede da Zurich Seguros, assistimos a interessantes apresentações. A primeira foi
sobre o “Papel dos Seguros na Sociedade dos Mercados Emergentes”, que demonstrou como o seguro,
protegendo as pessoas físicas contra a pobreza e as
adversidades, contribui para consolidar o crescimento
da classe média. Além disso, o seguro fomenta o crescimento econômico mediante a promoção do comércio
e dos investimentos estrangeiros diretos, reforçando a
capacidade de resposta do país às catástrofes naturais.
A segunda apresentação teve como tema o “Gerenciamento de Grandes Riscos: Desafios para Resseguradores e Governos”. Ela foi feita pelo Vice-Presidente
de Relações Governamentais para a América Latina
da Zurich Seguros, Sr. José Talarico, em conjunto com
um representante da Swiss Reinsurance Company, a
empresa nacional de resseguros.
Foi destacado o papel das seguradoras e resseguradoras nas diversas catástrofes mundiais dos anos
recentes, e defendido que as resseguradoras tenham
papel mais proativo, colaborando com os governos na
modelagem de catástrofes naturais e na identificação
de riscos potenciais e iminentes, minimizando o impacto para o setor público. Citou-se como exemplo um
bem-sucedido plano de seguro agrícola realizado no
Quênia: atingidos por enxurradas e secas em 2008 e
2010, os fazendeiros quenianos tiverem seus prejuízos
integralmente cobertos por seguro, não tendo havido
necessidade de qualquer subsídio governamental.
As empresas colocaram-se prontas a colaborar
com as autoridades federais brasileiras e também as
estaduais, na elaboração de estratégias de minimização
de riscos. Por outro lado, manifestaram a expectativa
de uma maior abertura para empresas estrangeiras
no mercado brasileiro de resseguros.
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A delegação ainda encontrou tempo para fazer
uma visita de cortesia ao Secretário-Geral da Fifa,
Jérome Valcke, na sede da Federação Internacional
de Futebol, em Zurique. O Secretário manifestou sua
preocupação quanto aos preparativos para a Copa de
2014, no que foi redarguido por vários dos Parlamentares da delegação, que garantiram estar o Governo
Federal tomando todas as medidas para garantir a
conclusão dos preparativos em tempo hábil.
Este, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o
relato da viagem e da missão do Grupo Parlamentar
Brasil-Suíça. Estou certo de que essa empreitada colaborou para estreitar ainda mais os laços que unem
nossos países. As poucas divergências são naturais
e solucionáveis; as convergências, por seu turno, são
numerosas, denotando um imenso potencial de crescimento para nossas relações econômicas, culturais,
científicas e educacionais.
A Suíça é um país que atingiu o estado de bem-estar social que tanto almejamos e que estamos cada
vez mais perto de conquistar. Uma parceria cada vez
mais forte, mais efetiva, de mais confiança mútua com a
Suíça trará grandes benefícios para a nossa caminhada.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria /PSDB –
SC) – Estou certo, Sr. Presidente, de que o presente
pronunciamento que encerro servirá para que outros
grupos parlamentares, outras delegações brasileiras
que visitem países amigos mundo afora possam demonstrar o quanto é importante para o Brasil, para o
Congresso, para o Senado, manter contatos, buscar
compreender as dificuldades e, acima de tudo, descobrir e identificar caminhos que levem nosso País a
um desenvolvimento ainda maior e a uma convivência
harmoniosa tanto do ponto de vista econômico quanto também social e político com todas as nações do
mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo /PT – RS) – Este foi o Senador Paulo Bauer.
De imediato, passamos a palavra à Senadora
Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, quero agradecer a V. Exª e ao Senador Wellington, que me
proporcionaram a oportunidade de falar neste horário,
em função de compromisso que tenho.
Quero ressaltar aqui que, nesse intervalo em que
os dois oradores anteriores ocuparam a tribuna, corri
para o lançamento do livro do ex-Deputado Aldo Arantes, para dar-lhe um abraço, e vi uma plateia cheia.
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Quero aqui parabenizar esse companheiro de
muitos anos de luta, meu amigo querido, Deputado
Constituinte pelo PCdoB, Aldo Arantes, que lança hoje
o seu livro, um livro de memórias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
registrar que, na última terça-feira, estive na Bahia
participando da instalação da Comissão Estadual da
Verdade, momento extremamente importante para a
luta de consolidação da democracia em nosso País,
esse investigar da verdade histórica que o nosso País
precisa fazer, trazendo às novas gerações a expressão
daquilo que nós vivemos de 1946 para cá, fazendo o
levantamento dos perseguidos, dos mortos, dos desaparecidos, dos torturados, dos presos políticos em
nosso País, para que a juventude brasileira que hoje
vai às ruas buscando participação maior nas decisões
deste País possa conhecer a sua história, refletir e opinar sobre ela e julgar o comportamento daqueles que
deram suas vidas e sua juventude, generosamente,
dedicando-se à luta do nosso povo.
Na Bahia, portanto, o comitê foi instalado com a
participação de pessoas extremamente importantes
na nossa vida política, na nossa luta pela democracia.
Fazem parte dessa comissão o Presidente da
ABI, homônimo do nosso Senador, Walter Pinheiro;
o jornalista Carlos Navarro; a Drª Vera Leonelli; o Dr.
Jackson Azevedo; a Profª Dulce Lamego e Aquino, da
Escola de Dança; nosso sempre querido Joviniano
Neto, Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, que
foi escolhido como coordenador desse grupo de trabalho; e a nossa querida companheira de muitas lutas,
que tive oportunidade de homenagear sua trajetória
aqui no Senado,quando recebeu o Diploma Bertha
Lutz, Amabília Almeida, que foi a representante escolhida pelo grupo para compor a Mesa e, em nome de
todos, falar, posicionar-se frente a um auditório cheio
de personalidades da sociedade baiana, que saudavam o Governo do Estado pela ação da implantação
da Comissão Estadual da Verdade em nosso Estado.
A minha companheira, a companheira de todos
nós, Amabília Almeida, fez um discurso meritório e
extremamente importante, que quero solicitar que
seja colocado nos Anais desta Casa Legislativa. Quero ressaltar aqui que Amabília recebeu, naquele momento, para o trabalho na Comissão da Verdade, os
exemplares dos livros Lembranças do mar cinzento,
do Deputado e jornalista Emiliano José, que descreve, com fidelidade exemplar, os tempos sombrios da
ditadura militar, do terrorismo, praticado pelo Estado,
da dor, do sofrimento heróico dos que conseguiram
resistir, fornecendo dados, portanto, para o trabalho
da Comissão da Verdade em nosso Estado.
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Nesse discurso da Amabília, quero ressaltar um
trecho, quando ela diz: “Não podemos omitir o papel
relevante das igrejas, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, representada pelo Cardeal D.
Avelar Brandão Vilela, pelo Abade de São Bento, D.
Timóteo Amoroso Anastácio, além do padre italiano
Renzo Rossi, que, prestando sua solidariedade cristã,
amenizaram o sofrimento dos perseguidos, encarcerados e de suas famílias”.
Fiz questão de ler esse pequeno trecho do pronunciamento da nossa companheira Amabília porque
tive a oportunidade de conhecer e de conviver com
essas figuras queridas da vida religiosa do nosso Estado, mas também da luta política, democrática, e não
posso deixar de ressaltar a participação dessas pessoas. O destaque que deu a todos aqueles que foram
seus companheiros de luta, de batalha, a denúncia
feita da morte de Marighella, a leitura do poema de
D. Ana Montenegro, como a conheci. Dona Ana, uma
militante comunista, exilada em Berlim, cearense de
nascimento, baiana de coração, que, ao tomar conhecimento do assassinato de Marighella escreveu um
belíssimo poema em sua homenagem.
Absolutamente todos aqueles que foram importantes nessa luta da resistência política em nosso Estado foram lembrados por Amabília. Além disso, ela
destacou o fato de que, dos 426 brasileiros mortos ou
desaparecidos, 32 são baianos, e dentre esses, 11
são jovens que tombaram na Guerrilha do Araguaia.
Portanto, a instalação da Comissão na Bahia é
uma peça importante nesse desenho, na arquitetura
de revelar a verdade desses anos para o Brasil. Nesse
sentido, os baianos também assumem o compromisso
de, somando-se ao esforço já existente na Comissão
de Verdade Nacional, elucidar o mistério que envolve
as circunstâncias da morte do Professor Anísio Teixeira, esse ícone da pedagogia, da educação no Brasil,
inspirador de Darcy Ribeiro e de tantos outros grandes
nomes da educação brasileira, um baiano amado pelo
povo e que, portanto, vai ter da nossa comissão, uma
especial atenção.
Sr. Presidente, também quero fazer daqui hoje o
registro de que a Bahia vai receber, como divulgado
hoje pelo Governo Federal, R$202,9 milhões para restaurar imóveis em áreas tombadas. A Bahia receberá
esses recursos como parte do anúncio feito ontem
pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), integrando
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de
cidades históricas.
No Estado, estão previstas 40 ações de intervenção, sendo que Salvador com 23 intervenções programadas. É a segunda cidade brasileira que mais vai re-
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ceber ações do PAC das cidades históricas. Pena que
o Senador Agripino não esteja aqui neste momento,
como presidente do partido do Prefeito ACM Neto, de
Salvador, para entender que fazer um governo com
compromisso republicano é assim: o prefeito de um
partido de oposição ao Governo da Presidenta Dilma
vai receber o segundo maior pedaço de recursos para
as ações de recuperação.
Entre as intervenções, estão a restauração do
Forte São Marcelo, importantíssimo para a nossa
querida cidade de Salvador, da Catedral Basílica e a
requalificação do Teatro Gregório de Mattos.
Em todo o Brasil, o IPHAN deve repassar R$1,6
bilhão para cidades de 20 Estados brasileiros.
Além disso, o Governo Federal, por meio do
Ministério do Turismo, vai investir R$19 milhões em
sinalização nas cidades históricas, dentro do PAC do
Turismo. A verba será utilizada para a colocação de
placas que facilitem a locomoção dos visitantes nos 34
destinos históricos de 17 Estados de todas as regiões
brasileiras. O objetivo, claro, é tornar a comunicação
dos destinos adequada aos padrões internacionais.
É, portanto, extremamente importante o anúncio
dessas ações para o Governo do Estado da Bahia e
para todo o Brasil.
Queria destacar rapidamente as ações que serão destinadas à Bahia, à cidade de Itaparica, nossa
querida Ilha de Itaparica. São cinco ações extremamente importantes: restauração da Biblioteca Juracy
Magalhães Júnior; restauração da Igreja Matriz do
Santíssimo Sacramento; requalificação urbanística da
Praça do Mercado; restauração do Píer de Atracação
do Forte de São Lourenço; e restauração da Igreja de
São Lourenço.
São ações extremamente importantes. Saúdo,
com alegria, o Prefeito e o Vice-Prefeito daquela cidade, todos os amigos e companheiros de Itaparica por
esses investimentos extremamente importantes para o
turismo e para a valorização histórica da nossa cidade.
Maragogipe também será contemplada com: restauração da antiga Casa da Câmara e Cadeia; restauração da Igreja Matriz de S. Bartolomeu; do Casarão
da Filarmônica Terpcícore Popular; do antigo Casarão
da Filarmônica Dois de Julho, com a implantação do
Museu do Carnaval, importantíssimo para aquela cidade, que ainda mantém um Carnaval de máscara, com
uma característica única no nosso Estado e certamente
também no Brasil, um destino turístico fundamental,
situado no Recôncavo Baiano, numa área histórica
de grande importância para o nosso Estado; além do
Casarão do Largo da Matriz, com a implantação do
Memorial Osvaldo Sá.

347

Agosto de 2013

Em Santo Amaro tive a oportunidade, algumas
vezes, de ligar, tanto para o Ministério de Planejamento
quanto para a Casa Civil, e falei com a Ministra Gleisi
Hoffmann para acompanhar as ações assinadas no
PAC para aquela cidade, governada pelo meu querido amigo Ricardo, prefeito do PT. Foram destinados
recursos para a restauração da antiga fábrica Trzan,
onde vai ser implantado um campus da Universidade Federal do Recôncavo, da Igreja Matriz de Nossa
senhora da Purificação, da antiga Casa de Câmara e
Cadeia, do Mercado e da requalificação da Feira do
Bembé do Mercado, da Igreja do Rosário, do Arquivo
Público e da Igreja do Amparo. Queríamos muito mais,
mas consideramos...
Quero aqui ressaltar que esteve comigo o Secretário de Cultura daquela cidade, Rodrigo Veloso. Certamente, essas verbas que saem para restauração, do
PAC das Cidades Históricas, não deixam de ser uma
homenagem à sua querida mãe, que continua no coração dos baianos dos santo-amarenses. Ela foi uma
grande defensora cidade. Falo da mãe de Caetano
Veloso, de Maria Betânia, de Mabel Veloso, de Rodrigo, enfim, mãe dessa família de grandes artistas, que
deu uma grande contribuição à cultura baiana, nossa
querida Dona Canô.
Salvador foi premiada com a restauração da Igreja
do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo; da Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Glória; da Catedral
Basílica; da Igreja da Ordem Terceira de São Domingos; com a requalificação urbanística do entorno do
Portal da Misericórdia, com receptivo, acessibilidade e
implantação de ascensor; do edifício da Praça Castro
Alves, com a implantação do Centro de Referência do
Centro Antigo; com a requalificação do Teatro Gregório
de Mattos, do Município, com a implantação da Biblioteca Anísio Teixeira; com a restauração do Solar Berquó, pelo IPHAN; do antigo Hotel Castro Alves; com a
ampliação do Centro Cultural da Barroquinha; com a
restauração do Casarão na Ladeira da Barroquinha;
com a implantação da Sede da Fundação Gregório
de Matos; com a restauração de edificação da Biblioteca e Arquivo e Centro Técnico do Iphan; da Igreja
do Corpo Santo; do Forte de São Marcelo; da Igreja e
Cemitério de Nossa Senhora do Pilar; do conjunto da
Rua da Conceição da Praia; da ligação entre o MAM
– Museu de Arte Moderna – e o Forte da Gamboa;
do Forte São Paulo da Gamboa e a implantação do
Centro de Escoteiros do Mar; do elevador do Taboão;
do Plano Gonçalves e edifício anexo; das edificações
localizadas nos Arcos da Montanha; da requalificação das Muralhas da Encosta do Centro Histórico de
Salvador e da implantação do Plano Inclinado entre a
Praça Castro Alves e a Conceição.
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Quem conhece a nossa Cidade de Salvador e o
Centro Histórico da nossa cidade sabe da importância
dessas obras para a recomposição, a requalificação
urbana do nosso Centro Histórico.
Se eu fosse o Prefeito de Salvador, a essa hora,
estaria indo à Igreja do Bonfim para agradecer ao Senhor do Bonfim, à Presidente da República e ao Governador do Estado o investimento que a Bahia, que
a cidade de Salvador e o seu centro antigo recebem
neste dia. Eu, como ex-Prefeita, como uma defensora
da nossa capital, como uma Senadora mais votada do
cidade de Salvador, sinto-me feliz em poder anunciar
aqui neste plenário, nesta Casa, nesta tribuna, esses
investimentos extremamente importantes para a recuperação do centro histórico da nossa cidade, para a
requalificação urbana deste centro, que também está
recebendo investimentos do Governo do Estado, requalificando a Baixa do Sapateiro, com os investimentos e reconstrução da Arena Fonte Nova, também no
centro antigo de Salvador.
Portanto, fico feliz em anunciar aqui esses investimentos que serão extremamente importantes para
a nossa cidade, pobre, mas que foi a primeira Capital
deste País, que mora no coração dos brasileiros, não
tenho dúvida, e que, portanto, ao fazer isso, a Presidente Dilma está desenvolvendo um pouco do apoio
que recebeu na nossa terra para se eleger a primeira
mulher a governar este País. E, em nome do povo de
Salvador e da Bahia, quero agradecer esse investimento
de que somos merecedores, mas que temos que reconhecer que o nosso Centro ainda não havia recebido.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Discurso Amabília Almeida – Comissão Estadual da Verdade.
Srs e Sras:
A expectativa desse momento é perfeitamente
justificável, considerando a demora na instalação dessa Comissão Estadual da Verdade,
o que vem sendo cobrado constantemente
pela imprensa local, refletindo certamente os
anseios da sociedade. A cobrança é legítima
sim, dada à magnitude do seu mister, todavia
nada que não possa ser superado pelo empenho, dedicação e presteza dos membros
dessa Comissão, designados pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado.
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Elegemos nosso coordenador, um cidadão que
tem sido um expoente máximo na defesa dos
direitos humanos, seja na sua longa trajetória
na luta pela anistia, ou como Presidente do
“Grupo Tortura Nunca Mais”, ou ainda como
coordenador do “Comitê Baiano pela Verdade”.
De formação acadêmica, profissional respeitado e que tem colocado os interesses coletivos, acima dos pessoais, sempre. Estou lhes
falando do Prof. Joviniano Neto.
Para a consecução dos objetivos para a qual
foi criada, por decreto do Governo do Estado
e de acordo com seu artigo 6º, esta Comissão
poderá atuar de forma articulada e integrada
com os demais órgãos públicos, especialmente
com o Ministério Público Estadual e Federal, as
Universidades sediadas no Estado da Bahia,
o Grupo Tortura Nunca Mais-Ba, os arquivos
Públicos Estadual e Nacional, a Comissão
Especial Memoriais Reveladas, a Comissão
da Anistia Federal e a Comissão Nacional da
Verdade.
No âmbito estadual provará essa Comissão sua
eficácia, na medida em que estabeleça parceria e articulação com a Comissão da Verdade
da Assembleia Legislativa, com o Comitê da
Verdade, com o Projeto Memórias Reveladas
da Fundação Pedro Calmom, Comissão da
Verdade da OAB, UFBA, CUT, UNE (em fase
de organização).
Imaginamos que o êxito dessa nossa missão
depende da metodologia a ser adotada nos
trabalhos e, para isso, contamos certamente
com a experiência do nosso coordenador bem
como a competência e equilíbrio do Presidente
da ABI, especializado em Comunicação Social,
o Sr. Walter Pinheiro, do empenho e veemência
jornalística de Carlos Navarro, da experiência
jurídica e compromisso social de Vera Leonelli,
da disponibilidade, competência jurídica e capacidade de síntese do Dr. Jackson Azevedo,
do entusiasmo, compromisso político em defesa da cidadania e leveza da ex-diretora da
Escola de Dança da UFBA Dulce Lamego de
Aquino, além do nosso compromisso e grande desejo de contribuir e acertar. Cumpridas
as suas diversas etapas de trabalho, de certo
teremos a nossa árdua tarefa concluída no
prazo determinado de dois anos.
A nossa missão será facilitada também, dada
a existência de um vasto acervo, com publicações de toda a natureza, sobre esse período
obscuro da história do nosso país, culminando
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com produções literárias da melhor qualidade
a exemplo da série dos livros do escritor Hélio
Gaspari – “As Ilusões Armadas”, fazendo a
reconstituição da história brasileira de março
de 1964, quando é deposto o Presidente João
Goulart, a março de 1979, quando Ernesto Geisel entrega a faixa presidencial a seu sucessor.
Temos que reconhecer também a grande contribuição do jornalista Emiliano Jose, que “escrevendo história como quem faz romance”
a cada produção das – “Lembranças do Mar
Cinzento”, descreve com fidelidade exemplar
os tempos sombrios da ditadura militar, do terrorismo praticado pelo Estado, da dor, do sofrimento heroico dos que conseguiram resistir.
Não podemos omitir o papel relevante das
igrejas, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, representadas pelo Cardeal
D. Avelar Brandão Vilela, pelo Abade de São
Bento, D. Timóteo Amoroso, Anastácio, além do
padre italiano Renzo Rossi, que prestando sua
solidariedade cristã amenizaram o sofrimento
dos perseguidos, encarcerados e suas famílias.
Nosso compromisso com a Bahia é, sem dúvida, maior. Dos 426 brasileiros mortos ou desaparecidos, 32 são baianos e dentre esses,
11 são jovens que tombaram na “Guerrilha do
Araguaia” numa tentativa política extrema, uma
generosidade tamanha daqueles que jogaram
tudo, inclusive suas próprias vidas, na tentativa de mudar o mundo, como nos relata em
“Câmara Lenta” o escritor paraense Renato
Tapajós. E, falando de baianos, não poderia
deixar de citar a figura de quem nasceu para
lutar pelo povo brasileiro, pela humanidade,
considerado o “inimigo nº 01 da ditadura militar”, que traiçoeiramente arrebatou-lhe a vida,
ao escurecer do dia 04 de novembro de 1969.
Exilada em Berlim, a saudosa militante comunista Ana Montenegro, cearense de nascimento, baiana de coração, ao tomar conhecimento
do assassinato de Carlos Marighella e das circunstâncias previsíveis do seu sepultamento,
no auge da angústia, distante, com o coração
partido por Ele, por quem alimentava uma admiração profunda e paixão política , escreveu:
Em seu enterro não havia velas:
Como acendê-las, sem a luz do dia?
Em seu enterro não havia flores:
Onde colhê-las nessa manhã fria?
Em seu enterro não havia povo:
Como encontrá-lo nessa rua vazia?
Em seu enterro não havia gestos:
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Parada inerte a minha mão jazia.
Em seu enterro não havia vozes:
Sob censura estavam as salmodias
Mas luz, e flor, e povo e canto,
Responderão “presente” chegada
A primavera mesmo que tardia!
Quanto sentimento!
Esse poema de Ana para Marighella, em homenagem às suas memórias e à generosidade de ambos, queremos compartilhá-lo com
todos aqueles que foram sacrificados para
que tivéssemos liberdade. Falando ainda dos
baianos, é imprescindível que essa Comissão da Verdade assuma o compromisso de
envidar todos os esforços, somando-se aos
já existentes, no sentido de elucidar o mistério que envolve as circunstâncias da morte do
Professor Anísio Teixeira.
Quando nasceu minha primeira neta, seu avô
estava encarcerado. Quando adolescente, num
misto de tristeza e curiosidade, indagava-me
sobre essa coisa que aconteceu com seu avô
e como foi essa ditadura militar. É essa história
do nosso país que não pode ser negada aos
jovens, nem contada entre paredes, prestes
já a completar 50 anos.
Ela deve ser escancarada valorizando o envolvimento da juventude nas escolas e nas redes
sociais, para que esta geração e as gerações
futuras saibam que a democracia e a liberdade
no nosso país, foram conquistadas com a luta
e o sacrifício de tantos que foram martirizados.
Tomamos agora um trecho orientador do “Direito à Memória e à Verdade” e citaremos: “A
história que não é transmitida de geração a
geração, torna-se esquecida e silenciada. O
silêncio e o esquecimento das barbáries geram
lacunas na experiência coletiva de construção
da identidade nacional. Resgatando a memória e a verdade, o país adquire consciência
superior sobre sua própria identidade, a democracia se fortalece. As tentações totalitárias
são neutralizadas e crescem as possibilidades
de erradicação definitiva de alguns resquícios
daquele período sombrio, como a tortura, por
exemplo, ainda persistente no cotidiano brasileiro”. Perfeito.
Comungamos inteiramente com o pensamento
do Vice Presidente do “Grupo Tortura Nunca
Mais” José Antônio de Carvalho, quando afirma que “na busca pela verdade sobre o que
ocorreu durante a ditadura militar existe uma
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peça fundamental – a pressão da sociedade”.
Essa sim, nos fará avançar muito mais.
Essa mobilização nacional já é um testemunho veemente de que haverá uma convergência robustecida de esforços, solidariedade e
cooperação de todos, respondendo sempre
presente ao chamado da Comissão Estadual
da Verdade.
E nunca, nunca será tarde demais para que
através de ações afirmativas prestemos o nosso tributo aos mártires da liberdade.
Obrigada,
Amabília Almeida
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Essa foi a Senadora Lídice da Mata.
De imediato, passamos a palavra para o Senador Wellington Dias, para que ele faça o seu pronunciamento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu serei bem mais breve
do que tinha planejado, dado o avançado da hora, mas
queria saudar V. Exª, Senadora Lídice, parabenizando
pelas importantes conquistas da nossa Bahia. Alegro-me também pela presença firme do nosso Governo,
do Governador Jaques Wagner, do Governo Federal,
através da Presidenta Dilma.
Aqui, hoje, Sr. Presidente – inclusive eu quero dar
apenas como lido –, comemoro e parabenizo toda a
equipe da Caixa Econômica Federal, que registrou um
lucro líquido de R$3,1 bilhões no primeiro semestre de
2013, com um crescimento de 10,3%, se comparando
com o mesmo período do ano passado, e um recorde
em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Eu
comemoro, porque isso aconteceu com uma política
de redução de juros que é a mais baixa da história da
Caixa Econômica Federal e um conjunto arrojado de
programas sociais. Programas como Minha Casa Minha Vida, programas na área de saneamento, programas de gestão do Bolsa Família, enfim, um conjunto
de programas realmente especiais.
Destaco aqui também os investimentos no Estado do Piauí. Investimentos em praticamente todos os
Municípios do Estado, através de convênios com as
prefeituras, mas também feitos através do programa
de habitação rural e urbano, com os Municípios, com
o Estado, mas também com o setor privado e com as
entidades de classe, com as associações.
Então, eu queria aqui, ao fazer esta comemoração,
pedir que V. Exª acatasse na íntegra o pronunciamento
sobre esse assunto.
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O outro, Sr. Presidente, é sobre uma visita que
fiz, na companhia de Parlamentares e alguns representantes do meu Estado, à empresa Vikstar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os que
nos acompanham, eu devo dizer que, no meu dia a
dia, pelo cargo que exerço, sou muito cobrado no Piauí
para essa linha também da contribuição para ajudar a
atrair investimentos não só da área pública, mas também do setor privado.
E sempre que no meu Estado alguém me cobra: “Por que você não ajuda também a trazer mais
investimento, a trazer grandes empresas?” Eu sempre
pergunto: “O que é uma grande empresa para você?”
“É uma empresa que faz um investimento grande.”
Eu digo: “Mas quantos empregos você acha que uma
empresa grande pode trazer?” Tem gente que diz trezentos empregos, quinhentos, mil empregos, como
sendo uma grande atração. E eu, normalmente, nesse
instante, digo: “Tem que olhar exatamente isto, a geração de emprego, que é a essência da produção.” É
claro que você agregar valor de vários produtos é importante, sim, mas eu acho que é preciso haver essa
linha de viabilizar algo não apenas pensando em um
empresário, mas em um conjunto de famílias que ali
são beneficiadas.
Pois bem. Isso eu conto para dizer que, recentemente, eu tive que visitar – aliás, eu fiz agora, na última segunda-feira – as instalações da empresa Vikstar.
Essa empresa atua no segmento de call center e funciona no Parque Industrial, na Zona Sul de Teresina.
A Vikstar é uma empresa que está no mercado desde
2009 no Brasil, e sempre se manteve na vanguarda
da tecnologia da informação, implantando soluções de
primeira linha para facilitar o trabalho dos atendentes e
entregar resultados significativos para os seus clientes.
Ela é especializada em diversas áreas, mas o grande
destaque é essa área da telecomunicação.
Modéstia à parte, ajudei a levar essa empresa
para Teresina, por uma relação pessoal com o Toninho, o seu Presidente. Ele estava tomando a decisão
sobre em qual lugar do Brasil ele iria implantar uma
nova base – normalmente, na Região Sudeste ou em
regiões muito populosas. Sabendo disso, dialoguei com
ele e apresentei a ideia de implantar essa empresa em
Teresina, lembrando que Teresina é a única capital do
Nordeste no interior. Se você olha, todas as capitais do
Nordeste estão no litoral – São Luís, Fortaleza, Natal,
João Pessoa, Recife, Aracaju, Maceió. Enfim, todas
no litoral. E Teresina, no interior do Brasil, é provavelmente um dos maiores polos do interior do Brasil. Ali
temos Teresina, Timon, União, Altos, Campo Maior
e outras cidades do seu entorno, a grande Teresina,
como a gente chama.
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Então, eu fiz uma apresentação desse quadro
para ele e ele foi visitar, se apaixonou e ali implantou
essa empresa.
Pois bem, essa empresa com dois sites em São
Paulo resolveu partir para novos mercados a fim de
diversificar geograficamente sua posição.
Teresina, a capital do Piauí, foi o local escolhido
para atender as demandas do mercado de telecomunicações – ali, como repito, na Zona Sul, na cidade de
Teresina no polo industrial próximo à região do Parque
Piauí, Promorar em Teresina –, com um plano para alcançar mais de quatro mil posições de atendimento até
o meio de 2014, a empresa se destaca por ser profunda conhecedora do mercado de telefonia, desde antes
da privatização e no trato com os funcionários, pois a
Vickstar vê pessoas como parte fundamental da sua
empresa. E essa é uma qualidade que eu destaquei.
Nessa visita técnica estive acompanhando o presidente da empresa Antoninho Nicolodi e o diretor da
unidade de Teresina, que é o Elio Salles. Esteve comigo, a minha suplente, Senador Regina Sousa e o
Deputado Federal Assis Carvalho, o Torres, que é ex-Presidente da Agência de Tecnologia da Informação
no Piauí, dentre outros.
Essa programação se deu nas comemorações
do aniversário de Teresina. Lá também esteve o Prefeito Firmino Filho.
Acompanhei de perto a implantação desse empreendimento no meu Estado. Hoje a Vickstar é uma
realidade, gerando emprego e renda e contribuindo
para o desenvolvimento econômico local. A presença
da Vickstar fará de Teresina e do Piauí um novo polo
do Brasil na área de call center.
Esse é um empreendimento grandioso na medida
em que é capaz de gerar cinco mil empregos. Essa é
a meta ali colocada.
Ali visitamos um os seus galpões, onde trabalham
1064 pessoas, além dos empregos já gerados a partir
da sua, construção e instalação, que continua com a
ampliação de mais galpões.
Portanto, Sr. Presidente, vejam, quando me perguntam o que é uma grande empresa, eu digo que
essa é. Dentre tantas que já ajudei a levar para o meu
Estado, micro, pequenas, médias, grandes, essa me
toca de modo especial. Seguramente, por ser uma única
base, é provavelmente a maior empresa em geração
de empregos do Piauí.
Eu pude, ainda, me alegrar ali visitando aqueles
mais de mil empregados que já estão trabalhando. Eu
pude perceber a alegria nos olhos daquelas pessoas,
o verdadeiro sentido da cidadania, da dignidade pelo
trabalho. Ali também a empresa já contratou, como eu
disse, e já estão atuando, mais de mil pessoas.
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Visitamos ali, ainda, as obras onde, até o final
do ano, vão receber mais 2,5 mil homens e mulheres
que ali vão trabalhar. E, no próximo ano, mais outros
que vão completar mais de cinco mil empregos. Portanto, oportunizando renda e emprego para a população piauiense.
Repito – essa empresa vai alcançar em 2014
mais de cinco mil empregos. A meta é chegar, em
meados do ano que vem, ao dobro das pessoas contratadas este ano.
Eu queria destacar também a mão de obra, que
tem um perfil predominantemente de mulheres. Cerca de dois terços das pessoas que ali trabalham são
mulheres. E o mais importante: também jovens. Aproximadamente, 60% das pessoas que ali trabalham são
jovens de 18 a 25 anos de idade. E, mais do que isso,
no primeiro emprego. Eu fiz questão: “Você já trabalhava
antes?” “Não.” O outro: “Não, não trabalhava”. Então,
ali, algo que é um grande desafio do Brasil, do meu
Estado, e de Teresina, é a oportunidade para quem
nunca tinha trabalhado, o primeiro emprego.
Eu pude ali abraçar aqueles jovens que trabalhavam pela primeira vez, ver a sua emoção. Mas também uma fatia considerável de pessoas com mais de
40 anos, porque é uma política da empresa também
olhar para pessoas que nessa idade, muitas vezes,
perdem o emprego e encontram grande dificuldade
de retornar às atividades.
Então, dentre os motivos que levam a empresa
a expandir os seus negócios em Teresina, o executivo
explicou – o Toninho, o presidente –, primeiro, está o
povo da cidade, que tem uma cultura vasta, além de
uma educação de qualidade.
Ele ficou espantado em ver as pessoas ali, universitários formados, ou pelo menos com o ensino médio
já completado. E ele colocava ali que nas entrevistas
o que mais chamava atenção é que alguém que já fez
um curso está fazendo outro, quem fez um curso está
fazendo uma pós-graduação. Então, ele disse: “Se eu
pudesse dizer aqui, o seu Estado é o verdadeiro Estado da educação no Brasil. Não só pelas melhores
escolas. Não só por ter o maior percentual de alunos
da rede pública que ingressa nos vestibulares – mais
de 60% – e por várias outras formas”.
E eu fiquei feliz por ouvir isso de alguém do setor privado.
Também o atraiu ali, além da qualidade da educação, a lei de incentivo fiscal dada pelo Município de
Teresina e pelo Estado do Piauí, equiparando-se, com
vantagens, a outras capitais onde já existe o seu empreendimento e existe call center.
Sr. Presidente, a Vikstar desembarca no Piauí
com o intuito de dobrar de tamanho. A empresa atende
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clientes do segmento, como eu disse, de telecomunicações e oferece todo o treinamento necessário para
a capacitação técnica do funcionário.
No dia da visita, eu vi salas de aula com 460 jovens, normalmente jovens, mas também pessoas com
idade acima de 40 anos, fazendo a qualificação para
ingressar nas novas turmas. O plano, portanto, é atuar
em diversas áreas e o treinamento é feito na própria
capital do Piauí.
A telecomunicação, como disse, é o seu forte,
mas trabalha na área de cobranças e em várias outras áreas. Ali, eu pude ver as pessoas trabalhando. A
pessoa liga e pede uma informação sobre sua conta
telefônica, por exemplo, e já recebe a informação.
A meta é que Teresina seja um polo base principal dessa e de algumas das operadoras.
O salário médio que será praticado é o mesmo
de capitais como Recife e São Paulo, sempre acima
do salário mínimo, e foi acordado, levando em conta
os pisos, os direitos, as vantagens, com o Sindicato
dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado
do Piauí.
Confesso, como eu disse, que já vi muitas empresas nascerem, mas é emocionante subir ali e ver
aquela multidão trabalhando ao mesmo tempo. É algo
realmente maravilhoso.
Que bom que estamos conseguindo gerar mais
emprego e renda no meu Piauí, como também no Brasil.
Num momento em que o mundo está aí tirando postos
de trabalho, em que o mundo está cortando direitos,
vemos em todo o Brasil uma empresa privada pactuando com sindicatos, garantindo as condições que são
regras básicas para aquela categoria.
Mais uma vez, fechamos com novos postos positivos de empregos, mesmo com o saldo, talvez, dos
mais baixos da história, na casa de 5,5% ou 6%.
Então, é assim que estamos ajudando a melhorar
a qualidade de vida dos piauienses e dos brasileiros
em geral.
O normal é eu nem tratar aqui de tantos empreendimentos que vi na área vinculada ao agronegócio, à
fruticultura irrigada, ao comércio, ao comércio atacadista, a várias áreas que buscam levar empreendimentos
para o meu Estado, mas isso é algo que realmente me
chamou a atenção.
Era isto que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Agradeço a Deus e peço que Ele abençoe cada
um dos que nos acompanham e que possamos gerar
mais empregos no Piauí e no Brasil.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Lucro da Caixa cresce 10,3% no semestre
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
quero parabenizar hoje a Caixa Econômica Federal
que registrou lucro líquido de R$ 3,1 bilhões no primeiro semestre de 2013, um crescimento de 10,3%,
se comparado ao mesmo período do ano passado,
e recorde em relação aos primeiros semestres dos
anos anteriores.
No semestre, foram contratados R$ 197,3 bilhões
em crédito, 46,3% a mais que o registrado no mesmo
período de 2012. A carteira de crédito alcançou saldo de R$ 431,3 bilhões, crescimento de 42,5% em 12
meses e participação de 16,95% no mercado.
Destaque para o crédito habitacional, cuja carteira atingiu saldo de R$ 238,5 bilhões, crescimento
de 34,6% nos últimos 12 meses. A Caixa é líder nesse
segmento, com 69,1% do mercado.
Outro destaque foi a conquista de 3,6 milhões de
novos clientes no semestre, totalizando uma base de
68,8 milhões de correntistas e poupadores. A ampliação do número de clientes refletiu positivamente no
total das captações, que apresentaram saldo de R$
543,3 bilhões em junho de 2013.
A Poupança da Caixa atingiu saldo de R$ 189,7
bilhões, crescimento de 17,2%.
Para aprimorar o relacionamento com seus clientes, a Caixa deu continuidade ao processo de expansão
e melhoria dos canais, iniciado em 2012.
Somente no primeiro semestre, foram abertas 223
novas agências e postos de atendimento, totalizando
63,7 mil pontos, nos quais foram realizadas mais de 3
bilhões de transações bancárias.
Os números mencionados refletem a solidez da
instituição financeira, senhor presidente. A Caixa Econômica Federal, da qual tenho orgulho de fazer parte,
ampliou sua participação no mercado bancário brasileiro de maneira responsável e, ao mesmo tempo, fortaleceu sua condição de principal agente de políticas
públicas do Governo Federal.
Sobre os investimentos em Habitação, tenho
orgulho de compartilhar esse número com vocês: os
financiamentos imobiliários somaram R$ 66,1 bilhões
no primeiro semestre de 2013, evolução de 43,9% em
relação ao registrado no mesmo período de 2012. As
operações com recursos de poupança totalizaram R$
30 bilhões, e as linhas que utilizam recursos do FGTS,
R$ 23 bilhões.
Somente no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, a Caixa contratou R$ 28,5 bilhões no período, beneficiando 1,5 milhão de pessoas com 378,9
mil unidades habitacionais. Desse valor, 58% foram
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destinado a famílias com renda de até três salários
mínimos.
Dando continuidade ao Programa Caixa Melhor
Crédito, lançado em abril de 2012, a instituição manteve suas taxas e prazos com as melhores condições
do mercado. Além disso, diversificou sua carteira, ampliando o portfólio de produtos oferecidos a seus clientes. No semestre, foram contratados R$ 118 bilhões
em operações comerciais, um aumento de 45% em
relação ao registrado no primeiro semestre de 2012,
totalizando R$ 151,2 bilhões de saldo, alta de 53,1%
em 12 meses.
A Caixa Econômica Federal é um banco do qual
o brasileiro pode se orgulhar. 100% público, o seu lucro
é revertido em benefício dos brasileiros. Parabéns a
todos que fazem a CAIXA. O Brasil e o Piauí reconhecem a dedicação e a competência de vocês.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu convido V. Exª para assumir
aqui para que eu também, rapidamente, possa fazer
o meu pronunciamento. (Pausa.)
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – É um prazer ouvir V. Exª,
Senador Paulo Paim, um representante do nosso glorioso Rio Grande do Sul que nos orgulha muito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Wellington Dias, tentarei ser o mais
breve possível.
Primeiro, quero dizer que lamentei muito que a
Casa não votou, no dia de hoje, o PLC nº 42, de 2012,
um projeto que tem o aval da Presidente da República
e que foi construído junto à Contag.
Esse projeto, que era o primeiro item da pauta
do dia de hoje, foi construído junto com a juventude
rural da Contag, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ele altera o dispositivo da Lei
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que
institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, que
é o Banco da Terra. Sei que V. Exª foi um dos articuladores dessa proposta.
Sr. Presidente, a juventude rural vem afirmando
que sair do campo é uma condição e não, necessariamente, um desejo.
A justificativa para essa migração está na ausência de políticas públicas voltadas para esse conjunto
de brasileiros. Por isso tudo, esse conjunto tem restrito
acesso a terra, aos direitos sociais, porque lá nem tudo
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chega, como educação, saúde, esporte, habitação e
oportunidade de comercialização e garantia de renda.
Desde 2007, os representantes da juventude
rural trabalham com a Contag, nos 27 Estados, solicitando urgência na votação do PLC nº 42, chamado
de projeto da sucessão rural, visando a concessão de
financiamento pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário ao beneficiário do imóvel rural objeto de partilha
decorrente de direito de herança.
O projeto permitirá...
Quero dizer que isto que eu estou fazendo aqui,
Sr. Presidente, foi a pedido da própria Contag, que me
deu este complemento elogiando a iniciativa da Presidenta Dilma. Havia uma expectativa muito grande de
que o projeto fosse votado no dia de hoje, mas, como
é preciso quórum privilegiado, passou para terça-feira
que vem.
Enfim, o projeto do Executivo, que tem o apoio
total da Contag, permitirá a continuidade da propriedade para um ou mais membros da família e ainda prevê
mudança nos prazos de amortização dos financiamentos e também na fixação dos valores relativos à renda
anual bruta familiar e do patrimônio, que atualmente
estão defasados.
Sr. Presidente, quero reiterar aqui todo o nosso
apoio a esse documento que a Contag me remeteu, à
iniciativa da Presidenta Dilma. Tenho certeza de que
esse projeto será aprovado na próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Se V. Exª me permitir...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Faço questão, porque sei que V. Exª foi um dos
líderes desse movimento.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Se V. Exª me permite, eu
lembro que V. Exª esteve comigo num encontro que
tivemos com o Senador Waldemir Moka. Aliás, quero
destacar aqui também toda a atenção dele...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – O Relator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – O Relator da matéria. Estivemos ali com os membros do Ministério, do Incra,
das entidades, com o Chicão, hoje diretor do crédito
fundiário, um piauiense, e com os membros da Contag, que também acompanham esse processo. Lá no
meu Piauí eu sou muito cobrado.
Hoje, acertamos aqui... Na verdade, havia uma
tentativa para votar amanhã...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Amanhã é impossível.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Mas, como o quórum ama-
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nhã é baixo, fui eu mesmo – quero aqui dizer a eles...
Para não haver risco, uma vez que são necessários
49 votos... Então, para que votemos na próxima terça-feira. Estamos fazendo uma mobilização para, na
terça-feira, termos aqui, se Deus quiser, mais de 70
Senadores e podermos, na hora da votação, garantir
a aprovação desse projeto.
Parabenizo V. Exª também pelo trabalho nessa
área.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu cumprimento V. Exª pela articulação feita
e lamentamos, claro, a votação não ter acontecido no
dia de hoje. Não podíamos arriscar. Por isso, foi correta
a decisão – e eles sabem disso – de deixar a votação
para a próxima terça.
Mas, Sr. Presidente, vou falar também – e tenho
que falar – de um outro tema que V. Exª também está
acompanhando, que é a vontade... Eu entendo que o
País quer que aprovemos a PEC nº 17, de 2012, que
institui a carreira de Procurador Municipal.
Sr. Presidente, não podemos confundir a atuação do profissional liberal e suas prerrogativas com
a conduta que se espera de um agente público, cuja
disciplina está prevista na lei e na nossa Constituição.
A criação da carreira de Procurador Municipal
propiciará, com certeza, a defesa judicial e extrajudicial desses entes federados por agentes públicos
autônomos, isentos, qualificados, eficientes e com independência funcional, pois para isso contarão com
as garantias legais dos servidores públicos.
Acreditamos que a consultoria jurídica especializada e isenta de controles de ordem político-partidária,
prestada por servidores concursados, comprometidos
com o seu Município, trará benefícios à população.
Dessa forma, o Procurador estará compromissado
com os princípios que norteiam a Administração Pública, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, probidade, eficiência e com qualidade no
serviço público.
Atualmente, os Municípios não possuem qualquer forma de controle dos serviços acordados e, na
imensa maioria, os advogados contratados não têm
escritório fixo no Município e os serviços apenas são
executados quando demandados, atuando, assim, de
forma esporádica e transitória.
Ora, não é preciso ser advogado para saber que
é imprescindível a presença do profissional não apenas
nas disputas judiciais em favor da Administração, mas
também a sua participação na direção, consultoria e
assessoria das demandas gerais da prefeitura.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, “na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal”. Enquanto na administração particular é lícito
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fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
Por isso, diz-se que o advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso com o interesse
público posto no sistema jurídico, pois esse interesse
é permanente, não se altera de 4 em 4 anos, quando
muda, ao sabor do vento e das vontades políticas, o
prefeito.
As atividades administrativas e judiciais do Município desafiam a presença ininterrupta do advogado, pois devem ser exercidas com zelo diário. Logo, é
necessário que o ente conte com um quadro permanente de procuradores que correspondam às suas
necessidades.
A própria Ministra do Supremo Tribunal Federal
Cármen Lúcia corrobora com o nosso entendimento
ao citar, em seu livros Princípios Constitucionais dos
Servidores Públicos, o seguinte:
O advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso peculiar com o interesse
público posto no sistema jurídico, o qual há de
ser legalmente concretizado pelo governante
e pelo administrador público. Tal interesse não
sucumbe nem se altera a cada quatro anos [repete, como eu dizia] aos sabores e humores
de alguns administradores ou de grupos que,
eventualmente, detenham maiorias parlamentares e administrativas. Por isso mesmo é que
o advogado não pode ficar sujeito a interesses
subjetivos e passageiros dos governantes.
A PEC nº 17, de 2012, que objetiva estabelecer
que cada Município tenha ao menos um Procurador
concursado, apenas corrige a omissão da Constituinte
originária de 1988, – eu estava lá, e, de fato, essa lacuna ficou –, que, ao constitucionalizar os Municípios
como entes federados, omitiu-se quanto à existência
de Procuradores Municipais, a exemplo do que para
a União, Estados e Distrito Federal, ficando a lacuna
para o Município.
Hoje, a PEC nº 17, de 2012, não obriga que isso
ocorra imediatamente. Citem-se os Estados do Amapá
e Roraima, que, mesmo tendo previsão de concurso
para Procuradores de Estado, no mesmo art. 132 do
texto originário da Constituição Federal, desde 1988,
somente em 2008 os primeiros concursados tiveram
direito à posse.
No caso dos Municípios, a ideia é de que, tendo
o Município ao menos um procurador efetivo, preservada estará a sua memória jurídico-institucional, o que
evita a perda de informações sobre processos judiciais
que podem ocasionar graves prejuízos ao Erário e ao
gestor público.
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Com a realização do concurso, serão selecionados os advogados mais capacitados intelectualmente.
Em benefício de quem? Do Município, e não dos apadrinhados, contratados sem concurso.
Essa obrigação vai permitir a implementação das
políticas públicas com o respaldo técnico necessário,
ou seja, com segurança jurídica aos gestores públicos
e, consequentemente, aos cofres públicos.
Segundo entendimento também da Ministra do
Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia Antunes Rocha e do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, os
procuradores municipais já estão implicitamente no
texto constitucional. A PEC pretende, assim, apenas
corrigir a omissão da Constituição de 1988 e melhor
estruturar o Município como ente federativo e autônomo que é, a fim de fazer frente às demandas que se
apresentam, garantindo especialidade e segurança
jurídica na prática dos atos de gestão dos prefeitos.
A PEC, sobretudo, vai preservar 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 desse concurso para
procurador municipal, de acordo com o que dispõe os
arts. 37, I e II.
Vale ressaltar, ainda, que o projeto tem sido alvo
de falácias propaladas por interesses escusos. Eu vou
mais longe: eu digo que tem sido alvo de mentiras, ao
referirem que os procuradores municipais terão o salário
de R$25 mil caso a PEC seja aprovada. Isso é mentira!
A PEC não vincula a remuneração dos procuradores
municipais a qualquer outra carreira jurídica – Magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública, pela
própria vedação constante na Constituição, conforme
o art. 37, XIII. É impossível constitucionalmente fazer
vinculação de salários. Tanto é verdade que os juízes,
promotores, defensores públicos estaduais possuem
remunerações diferentes, conforme o Estado. A remuneração é proposta pelo chefe do Poder Executivo,
conforme as condições de seu ente federado. E assim
será em cada Município da Federação após a aprovação do texto da PEC em debate. A responsabilidade é
de cada ente federado, em respeito à sua autonomia
em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de
seus servidores, de acordo com a capacidade financeira própria, peculiaridades e conveniência locais. Ou
seja, do Município.
Por isso, a divulgação de que haverá oneração
dos Municípios é mais uma inverdade divulgada em
prol de interesses privados que não desejam concur-
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so público para essa carreira, que, reitere-se, é típica
de Estado.
Ainda é de se ressaltar que os prefeitos poderão
continuar nomeando seus procuradores gerais, pois
isso também é questão de matéria local. Ou seja, o
prefeito poderá manter um advogado de sua confiança pessoal, que será chefe do procurador concursado,
caso queira – não que necessite. Findado o mandato,
o novo prefeito eleito terá segurança de que assumirá
a prefeitura com toda a memória institucional preservada, garantindo que não seja apontado pelos tribunais de contas por fatos de que não tem conhecimento
quando assume o Governo.
Enfim, Sr. Presidente, a PEC 17 abarca o fortalecimento da Advocacia Pública Municipal e sua essencialidade à justiça como melhor forma, inclusive,
de combater a corrupção. Não quererem procurador
no Município me preocupa.
Os advogados públicos são procuradores de “Estado” e não procuradores de governos. Desses profissionais emanam as orientações jurídicas e normativas
que regulam a atuação do gestor público municipal.
Senador Wellington Dias, 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, o interesse da sociedade.
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.
Esse fortalecimento vem em benefício da sociedade, tanto defendida pelo Congresso Nacional e pela
OAB, que terá a garantia de profissionais integrantes
da carreira típica de Estado aptos a não permitir ilegalidades como, por exemplo, contratações irregulares e
licitações fraudulentas.
O procurador municipal, como advogado de “Estado”, tem como preocupação precípua o ente público
que representa. Este é um direito, é uma garantia da
própria sociedade brasileira e, principalmente, dos habitantes daquele Município.
A título de exemplo, quero aqui lembrar lá do meu
Rio Grande, o Município de Mariana Pimentel (RS), que
tem 3.798 habitantes e já realizou concurso para provimento de um cargo jurídico. Esse Município já cumpre o que está previsto na PEC nº 17 e, nem por isso,
está sofrendo com onerações dos cofres públicos. A
assessora jurídica, a procuradora, a advogada pública
concursada de Mariana Pimentel recebe em torno de
R$2.000,00, ou seja, recebe menos de R$2.000,00.
Por outro lado, o Município de Canoas, por exemplo, lá do meu Rio Grande, a minha cidade, lá do nosso
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querido prefeito Jairo Jorge, que tive a alegria de ajudar
a eleger, grande líder do Partido dos Trabalhadores com
quem eu conversava inclusive hoje pela manhã, lá no
Município da minha Canoas, Rio Grande, que tem a
segunda maior arrecadação do Estado do Rio Grande
do Sul, ficando apenas atrás da capital gaúcha, com
uma população de 320 mil habitantes, possui uma
remuneração básica do procurador concursado num
valor pago superior um pouquinho mais só do que a
colega de Mariana Pimentel.
Ou seja, Presidente, o que pretende a PEC é moralizar o serviço público daqueles Municípios em que há
manutenção exclusiva de cargos comissionados para a
advocacia pública ou a contratação de escritórios particulares, que são os grandes interessados. Assim, pela
PEC, nós vamos proteger, inclusive, o gestor público.
Portanto, é medida que se impõe aprovar a PEC
nº 17 sem qualquer emenda, principalmente quando
ela viola um dos princípios básicos da Carta da República, que é o livre acesso por concursos públicos a
todos os entes da Federação, inclusive os Municípios,
não importando aqui o número de habitantes.
A matéria, que estava pautada no plenário, retornou à CCJ para que fosse retomado o debate. Ela
está atualmente com a relatoria do nobre colega Senador Inácio Arruda.
Quero, por fim, agradecer à Associação dos Procuradores do Município de Gravataí, lá do meu querido
Rio Grande, na figura do seu Presidente, Wilson Klippel
Júnior, que muito tem colaborado para a aprovação
dessa relevante matéria. Ele colaborou também na
construção desse pronunciamento que aqui fiz – vou
remeter cópia a todos os Senadores –, porque somente
assim nós estaremos moralizando o serviço público.
Essa mobilização é de todos os procuradores,
não só dos procuradores do Rio Grande, mas também
de todos os procuradores do Brasil. Os procuradores
municipais querem um advogado concursado, querem
um procurador, no mínimo, em cada Município.
Sr. Presidente, assim termino meu pronunciamento. Sei que V. Exª concorda com a tese que aqui
defendi, mas permita-me, Sr. Presidente...
Recebi, minutos atrás, um telefonema dos dirigentes das centrais sindicais – e essa matéria, Senador
Wellington Dias, V. Exª tem ajudado também a construir
–, dizendo que tiveram uma reunião na Casa Civil, no
Palácio – a Presidenta Dilma orientou a última reunião
que tivemos –, e que caminham firmemente para um
grande entendimento em relação ao fator previdenciário.
Segundo a informação que recebi, provavelmente
ainda este ano nós vamos resolver essa eterna polêmica do fator previdenciário, permitindo, assim, que o
trabalhador celetista da área privada tenha o direito
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de se aposentar da mesma forma que se aposenta o
servidor do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
É uma batalha que travamos há anos – eu, V.
Exª e tantos outros Senadores. Eu estou confiante de
que ainda este ano, com o aval da Presidenta Dilma,
com a parceria e o diálogo com os Ministros e com as
centrais sindicais, nós vamos terminar esse impasse
e teremos outra proposta para a aposentadoria dos
trabalhadores sem ter que recorrer somente ao famigerado fator previdenciário.
Era isso, Senador Wellington Dias.
Peço a V. Exª que considere na íntegra os meus
pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o PLS 42/2012 – Contag.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o primeiro
item da pauta é um substitutivo proposto pela representação da juventude rural da Contag (Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura) ao PLC
42/2012 que altera dispositivo da Lei Complementar
nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra – e
dá outras providências.
Sr. Presidente, a juventude rural vem afirmando
que sair do campo é uma condição, e não necessariamente um desejo.
A justificativa para esta migração está na ausência de políticas públicas voltadas para o conjunto
da classe trabalhadora rural, que tem restrito acesso
à terra, aos direitos sociais (como educação, saúde,
esporte, habitação) e a oportunidades de comercialização e garantia de renda. Desde 2007 os representantes da juventude rural, representados pela CONTAG,
dos 27 estados solicitam urgência na votação do PLC
42, chamado de projeto da sucessão rural, visando a
concessão de financiamento pelo Programa Nacional
de Crédito Fundiário, ao beneficiário do imóvel rural
objeto de partilha decorrente de direito de herança.
O projeto permitirá a continuidade da propriedade para um ou mais membros da família e ainda prevê mudanças nos prazos de amortização dos financiamentos e na fixação dos valores relativos à renda
anual bruta familiar e do patrimônio, que atualmente
estão defasados.
Sr. Presidente, quero reiterar aqui o meu apoio a
este desejo da juventude rural brasileira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
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Pronunciamento sobre a PEC 17/2012, que institui a carreira de procurador municipal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos confundir a atuação do profissional liberal e
suas prerrogativas, com a conduta que se espera de
um agente público, cuja disciplina está prevista na lei
e na Constituição Federal.
A criação da carreira de procurador municipal
propiciará a defesa judicial e extrajudicial desses entes
federados por agentes públicos de forma autônomos,
isenta, qualificados, eficiente e com independência
funcional, pois, para isso, contarão com as garantias
legais dos servidores públicos.
Acreditamos que a consultoria jurídica especializada e isenta de controles de ordem política-partidária,
prestada por servidores concursados, comprometidos
com o seu município, trará benefícios à população.
Pois, desta forma, o procurador estará compromissado com os princípios que norteiam a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, probidade, eficiência e com a qualidade
no serviço público.
Atualmente, os Municípios não possuem qualquer forma de controle dos serviços acordados e, na
imensa maioria, os advogados contratados não têm
escritório fixo no Município e os serviços apenas são
executados quando demandados, atuando de forma
esporádica e transitória.
Ora, não precisa ser advogado para saber que é
imprescindível a presença do profissional não apenas
nas disputas judiciais em favor da Administração, mas
também a sua participação na direção, consultoria e
assessoria das demandas da prefeitura.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles “Na Administração Pública não há liberdade nem vontade
pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer
tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só
é permitido fazer o que a lei autoriza.
Por isso, ��������������������������������������
diz-se que o �������������������������
advogado público ��������
tem vínculo jurídico específico e compromisso com o interesse
público posto no sistema jurídico, pois esse interesse
é permanente, não se altera de 4 em 4 anos, ao sabor
de vontades políticas!
As atividades administrativas e judiciais do Município desafiam a presença ininterrupta do advogado, pois
devem ser exercidas com zelo diário, logo é necessário
que o ente conte com um quadro permanente de procuradores que correspondam às suas necessidades.
A Ministra Carmem Lúcia corrobora com o nosso
entendimento ao citar em seu livro “Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos” o seguinte:
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“O advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso peculiar com o interesse
público posto no sistema jurídico, o qual há de
ser legalmente concretizado pelo governante
e pelo administrador público.
Tal interesse não sucumbe nem se altera a
cada quatro anos aos sabores e humores de
alguns administradores ou de grupos que,
eventualmente, detenham maiorias parlamentares e administrativas.
Por isso mesmo é que o advogado não pode
ficar sujeito a interesses subjetivos e passageiros dos governantes”.
A PEC 17/2012, que objetiva estabelecer que
cada Município tenha, ao menos, um procurador concursado, apenas corrige a omissão do constituinte originário de 1988 que, ao constitucionalizar os Municípios
como entes federados, omitiu-se quanto a existência
de Procuradores Municipais, a exemplo do que previu
para a União, Estados e Distrito Federal.
Por sua vez, a PEC 017/2012 não obriga que isso
ocorra imediatamente; cite-se os Estados Amapá e Roraima que, mesmo tendo previsão de concurso para
Procuradores do Estado no mesmo artigo 132 do texto
originário da Constituição Federal, desde 1988, somente em 2008 os primeiros concursados tomaram posse.
No caso dos Municípios a ideia é de que, tendo
o Município ao menos um Procurador efetivo, preservada estará a sua memória jurídico-institucional, o que
evita a perda de informações sobre processos judiciais,
que podem ocasionar graves prejuízos ao erário e ao
gestor público.
Com a realização do concurso serão selecionados
os advogados mais capacitados intelectualmente em
benefício da municipalidade, e não os “apadrinhados”
contratados sem concurso.
Essa obrigação irá permitir a implementação das
políticas públicas com respaldo técnico; Ou seja, com
segurança jurídica aos gestores públicos.
Segundo entendimento da Ministra do Supremo
Tribunal Federal, Carmem Lucia Antunes Rocha e o jurista Celso Antonio Bandeira de Mello, os Procuradores
Municipais já estão implicitamente no texto constitucional.
A PEC 017/2012 pretende, assim, apenas corrigir
a omissão da Constituição de 1988 e melhor estruturar
o Município como ente federativo e autônomo que é, a
fim de fazer frente às demandas que se apresentam,
garantindo especialidade e segurança jurídica na prática dos atos de gestão dos Prefeitos.
A PEC objetiva, sobretudo, preservar o agente
político, em especial o Prefeito, pois deixa explícito que
há a obrigatoriedade de realização de concurso para
provimento do cargo de Procurador.
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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.
Vale salientar, ainda, que o projeto tem sido alvo
de falácias propaladas por interesses escusos, ao referirem que os Procuradores terão salários de R$ 25
mil caso a PEC seja aprovada.
A PEC não vincula a remuneração dos Procuradores Municipais a qualquer outra carreira jurídica
(magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública), pela própria vedação constitucional (contida no
art. 37, XIII).
É impossível constitucionalmente fazer vinculação de salários.
Tanto é verdade que os juízes, promotores, defensores públicos estaduais possuem diferentes remunerações conforme o seu Estado ao qual se vinculam.
A remuneração é proposta pelo chefe do Poder
Executivo conforme as condições de seu ente federado.
E assim será em cada município da federação
após a aprovação do texto original da PEC 17/2012.
A responsabilidade é de cada ente municipal, em
respeito à sua autonomia, em disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, de acordo
com a capacidade financeira própria, peculiaridades
e conveniência locais.
Por isso, a divulgação de que haverá oneração aos
municípios é mais uma inverdade divulgada em prol de
interesses privados que não desejam concurso público
para essa carreira, que, reitere-se, é típica de Estado.
Ainda é de se ressaltar que os Prefeitos poderão
continuar nomeando seus Procuradores Gerais, pois
isso também é questão de matéria local.
Ou seja, o Prefeito poderá manter um Advogado
de sua confiança pessoal, que será o chefe do Procurador concursado, caso queira.
Findado o mandato, o novo Prefeito eleito terá a
segurança que assumirá a Prefeitura com toda a memória institucional preservada, garantindo que não seja
apontado pelos Tribunais de Contas por fatos de que
não tem conhecimento quando assume o Governo.
Enfim, a meu ver, a PEC 17/2012 abarca o fortalecimento da Advocacia Pública Municipal e sua essencialidade à justiça, como melhor forma, inclusive,
de combater a corrupção.
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.
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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, o
interesse da sociedade.
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.
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 ilegalidades como, por exemplo, contratações irregulares e
licitações fraudulentas.
O Procurador Municipal, como Advogado de “Estado” tem como preocupação precípua o Ente Público
que representa.
Esse é um direito e uma garantia da própria sociedade brasileira.
A título de exemplo cite-se o Município de Mariana
Pimentel-RS, que tem 3.798 habitantes e já realizou
concurso para provimento de um cargo jurídico.
Este Município já cumpre o que está previsto na
PEC 17/2012, e nem por isso está sofrendo com oneração nos cofres públicos.
A Assessora Jurídica (Procuradora / Advogada
Pública – concursada) de Mariana Pimentel recebe
menos de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Por outro lado o Município de Canoas/RS que tem
a segunda maior arrecadação do Estado do RS, ficando
atrás apenas da capital Gaúcha, e uma população de
mais de 320 mil habitantes, possui uma remuneração
básica de Procurador concursado de um valor pouco
superior a da colega de Mariana Pimentel.
Ou seja, o que pretende a PEC é moralizar o serviço público naqueles Municípios em que há manutenção
exclusiva de cargos comissionados para a advocacia
pública ou a contratação de escritórios particulares e
assim proteger inclusive o gestor público.
Portanto, é medida que se impõe aprovar a PEC
17/2012 sem qualquer emenda, principalmente quando
ela viola os princípios básicos da Carta da República
que é o livre acesso por concurso público a todos os
entes da federação, inclusive em Municípios com menos de 100 mil habitantes.
A matéria esteve pautada em plenário e retornou
à CCJ para que fosse retomado o debate.
Está, atualmente, com a relatoria do nobre colega, senador Inácio Arruda.
Quero, por fim, agradecer a Associação dos Procuradores do Município de Gravataí, no Rio Grande do
Sul, na figura de seu Presidente Wilson klippel Júnior que
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muito tem colaborado para aprovação dessa relevante
matéria, mobilizando os procuradores do estado gaúcho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Agradeço-lhe Senador Paulo Paim.
Devo aqui me somar a essa luta. Eu acredito –
apenas para acrescentar – que a presença do procurador, além da proteção do setor público, é uma proteção para o gestor.
Quantas vezes o gestor assume e não é obrigado a conhecer toda a legislação? Já o procurador tem
que ser alguém preparado para isso.
Quanto à remuneração, acho que isso tem que
ficar muito claro: é o Município que decide quanto será
a remuneração. Esse é um ponto que tem que ficar
muito claro no debate. Se for necessário, até ajusto
na redação para não haver nenhuma dúvida, porque
parece que é o único argumento que estão usando, de
forma, como V. Exª diz, completamente desassociada
do que está no texto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Era isso. Agradeço.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Lei n° 12.815, de 5
de junho de 2013 – a nova Lei dos Portos –, representa
sem dúvida alguma um notável avanço, no sentido de
tornar nossas operações portuárias mais eficientes,
mais rápidas e, por conseqüência, mais econômicas.
Ainda assim, Sr. Presidente, não devemos cair na
tentação de imaginar que, com a simples sanção da nova
Lei, todos os problemas hoje constatados nos portos
brasileiros estarão resolvidos de um dia para o outro.
A questão, por sinal, foi muito bem abordada em
matéria que saiu no jornal Valor Econômico no último
dia 5, sob o título “Avanço em portos ainda deve demorar”. A matéria chama atenção para o fato de que
há uma série de ajustes a serem feitos, não apenas
em relação ao próprio texto da Lei, mas também, principalmente, no que se refere a vários outros aspectos
da logística e da infraestrutura de transportes.
É inegável, Srªs e Srs. Senadores, que alguma coisa precisava ser feita, e quanto a esse aspecto há de se
louvar a iniciativa da Presidenta Dilma Rousseff de baixar
a Medida Provisória n° 595, que deu origem à nova Lei.
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Afinal, apesar do viés liberalizante da Lei n° 8.630,
de 1993, a verdade é que muito de seu espírito tinha ficado pelo caminho: muitas de suas disposições tinham
sido combatidas e sabotadas. Além disso, diversas ações
posteriores – com destaque para o Decreto n° 6.620, de
2008 – tiveram o efeito de inibir a iniciativa privada e dificultar a introdução de melhorias nas operações portuárias.
Por conta de tudo isso, nossos portos sempre
estiveram longe de atingir um nível de desempenho
satisfatório, notadamente quando confrontados com
os de outras nações.
Tão ruim é o cenário, Sr. Presidente, que se foram
tomando corriqueiras, ao longo do tempo, certas comparações que nos constrangem e nos envergonham.
Num ranking de 144 países, por exemplo, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o sistema portuário brasileiro ocupou a centésima trigésima quinta
posição no quesito “qualidade dos portos”.
Outro ranking – este do Banco Mundial –, que
comparou países quanto ao tempo de desembaraço
de carga com inspeção física, colocou o Brasil na centésima sexta posição, entre 118 nações. Nosso tempo
de desembaraço era de 5,5 dias, contra uma média
mundial de 3 dias.
Nessas circunstâncias, Srªs e Srs. Senadores – e
se não ilustro meu pronunciamento com outros dados
sobre a precariedade de nossas operações portuárias
é simplesmente para não cansá-los com um desfile interminável de números -, nessas circunstâncias, repito,
é claro que a Medida Provisória n° 595 foi muito bem-vinda. Principalmente porque tínhamos a esperança de,
aqui no Congresso Nacional, discuti-la e aperfeiçoá-la.
Como é do conhecimento de todos, não foi bem isso
o que aconteceu. Tentamos nesta Casa, e muito especialmente na Comissão que analisou a matéria, tornar o
texto oriundo da Casa Civil mais condizente com as leis
do mercado, mais palatável aos operadores de portos.
O problema, porém, é que a inexistência de tempo hábil para que o Projeto vindo da Câmara pudesse
ser apreciado, e acima de tudo os vetos aplicados posteriormente ao texto aprovado no Congresso, fizeram
com que o resultado final não fosse o desejável.
Lamenta-se, por exemplo – e esse foi um dos
pontos destacados pelos especialistas ouvidos na
matéria do Valor Econômico –, o viés centralizador da
Lei n° 12.815.
Os Conselhos de Autoridade Portuária, que buscam representar os interesses de todos os setores
envolvidos – governo, trabalhadores, operadores e
usuários –, acabaram esvaziados. E isso porque grande parte dos poderes antes exercidos por eles foi
concentrada na Secretaria de Portos da Presidência
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da República, o que dá ao Estado um papel cada vez
mais preponderante.
A obrigatoriedade de que os operadores constituam, em cada porto organizado, um órgão de gestão
de mão de obra do trabalho portuário é outro ponto que
merece reflexão. Tive, aliás, oportunidade de abordar
o assunto em pronunciamento que fiz aqui neste Plenário, pouco antes da aprovação da nova Lei.
Naquela ocasião, citei minha experiência como
operador do porto de Itacoatiara, no Estado do Amazonas. Lá, Senhor Presidente, mesmo sem ter a obrigação de constituir o Ogmo, o órgão gestor de mão
de obra, eu trabalho com um, que discute e negocia
comigo. É um diálogo altamente construtivo. Sem constrangimentos. Sem imposições.
Muito diferente é quando se joga o operador
contra a parede, obrigando-o a negociar sob pressão
e sem qualquer margem de manobra.
Outra questão que vem sendo levantada, a meu
ver com muita propriedade, é a insegurança jurídica
a que poderão estar sujeitos eventuais investidores.
A intenção do Governo – e não apenas do Governo, a bem da verdade, mas de todos nós que sonhamos com um Brasil em que a iniciativa privada tenha
cada vez mais valor e incentivo – é a de atrair novos
investidores para o setor portuário.
Ocorre, porém, que essa intenção é anunciada
num momento em que outros setores, como os de
concessão de rodovias e de fornecimento de energia
elétrica, são submetidos a uma interpretação flexibilizada de leis e contratos, que aumenta a capacidade
de decisão e intervenção do Poder Central.
Ora, que incentivo terão as empresas para fazer
investimentos em nossos portos se perceberem no ar
a mais leve ameaça ao fiel cumprimento dos contratos? Para realizar tais investimentos, que costumam
ser vultosos, elas precisam ter certeza de que não surgirão, a curto, médio ou longo prazos, interpretações
pouco ortodoxas do que foi acordado, e é claro que
essa certeza só vem com o correr do tempo.
Esse clima de insegurança jurídica apontado por
estudiosos do setor deriva também dos próprios vetos
apostos pela Presidência da República ao texto aprovado no Congresso.
As disposições finais e transitórias, por exemplo,
estabelecem no caput do artigo 57 que os contratos de
arrendamento em vigor firmados sob a Lei n° 8.630,
que possuam previsão expressa de prorrogação ainda
não realizada, poderão ter sua prorrogação antecipada, a critério do poder concedente.
Acontece, Srªs e Srs. Senadores, que o parágrafo
4º desse mesmo artigo 57 determinava a possibilidade
de prorrogação desses contratos, por uma única vez e
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pelo prazo máximo previsto em contrato, bastando que
o arrendatário promovesse os investimentos necessários para a expansão e modernização das instalações
portuárias. E tal disposição, como se sabe, foi vetada
pelo Palácio do Planalto.
Ou seja: o que se configurava como um direito
líquido e certo dos operadores fica agora na dependência de um “poderão”, totalmente a critério do Poder
Concedente.
A esses fatores já mencionados, somam-se outros, como a enorme quantidade de regras e ditames
ainda existentes na legislação, a lentidão dos trâmites
alfandegários, a enorme burocracia, enfim, imposta
aos operadores; condições que acabam interferindo, e
muito, na qualidade e no custo dos serviços prestados.
Em resumo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que se pode dizer é que a Lei n° 12.815 tem,
sim, aspectos positivos, com destaque para a possibilidade de aumento da concorrência entre terminais
portuários públicos e privados.
Ela não representa, porém, ao contrário do que
vem sendo alardeado por muitos, a solução milagrosa
para nossos terríveis problemas de transporte,
Correções precisam ser feitas, para que não
venhamos a nos decepcionar com os frutos colhidos;
uma decepção que pode advir tanto do longo tempo
necessário para que os resultados apareçam, como –
numa hipótese improvável, mas não impossível – do
simples fato de eles nem sequer aparecerem.
Além disso, Sr. Presidente, não podemos esquecer que a operação portuária, mesmo atingindo níveis
de excelência, constitui apenas um elo da complexa
logística do transporte.
Suponhamos, numa visão otimista, que nossos
portos atingissem condições excepcionais de produtividade. Ainda assim, é forçoso repetir, haveria outros
desafios a serem vencidos.
Precisamos, por exemplo, atribuir às ferrovias
uma participação mais efetiva na matriz de transportes.
A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários estima que nossa malha ferroviária, para dar
conta da demanda atual de transporte de produtos agrícolas, deveria estar na casa dos 50 mil quilômetros,
Hoje temos 30 mil quilômetros de ferrovias, e alguns
estudiosos asseguram que a malha ferroviária efetivamente em operação mal passa dos 10 mil quilômetros.
Os Estados Unidos têm 220 mil quilômetros de
ferrovias; a Rússia, 130 mil. Não surpreende, assim,
que, enquanto na América do Norte as ferrovias respondem por 40% da carga transportada, e na Rússia
por 80%, aqui no Brasil, depois de muito esforço, ainda
estejamos na faixa dos 25%.
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No que diz respeito às rodovias, responsáveis por
quase 60% da carga transportada, a preocupação é
outra, e ainda mais trivial. O desafio aqui, Srªs e Srs.
Senadores, é garantir que nossas estradas mantenham
um padrão mínimo de qualidade, para que o transporte
seja realizado em condições adequadas de economicidade e segurança.
Há de se conferir uma maior atenção, ainda, ao
setor hidro viário, cuja participação na matriz de transportes poderia ser bem mais significativa.
Em outras palavras, Sr. Presidente, o que quero
dizer é que precisamos aprimorar nossa infraestrutura de transportes. E isso, obviamente, só se consegue
com investimentos.
Nossas ferrovias, rodovias e hidrovias só atingirão os níveis desejados se começarmos a investir em
infraestrutura bem mais do que estamos acostumados
a investir. Na China, por exemplo, os investimentos em
infraestrutura representam 10% do Produto Interno Bruto;
na índia, 8%; no Brasil, patinamos na faixa de 1% a 2%.
Por fim, Srªs e Srs. Senadores, há de se destacar o
fato de que esses investimentos em infraestrutura, ainda
que efetivados, poderão ter efeitos pouco animadores se
não nos preocuparmos, ao mesmo tempo, com a logística.
É necessário um esforço conjunto – do governo,
dos usuários e dos operadores – no sentido de privilegiar o planejamento e a integração do transporte.
Pouco adianta uma excelente infraestrutura que não
seja azeitada por boas práticas operacionais.
Essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as
considerações que gostaria de fazer sobre a recente
aprovação da nova Lei dos Portos. Há, sim, razões para
o otimismo. Mas não podemos imaginar que, num passe de mágica, todos os nossos gravíssimos problemas
de transporte estarão resolvidos.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a sessão, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa
ordinária amanhã, às 14h, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
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362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sar-
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ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
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Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
45, de 2009, tendo como primeiro signatário o
Senador Renato Casagrande, que acrescenta
o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema
de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na Casa
de origem, do deputado Beto Albuquerque), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional
de Viação, o trecho rodoviário que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 122, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 122, de 2009 – Complementar,
do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
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11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
do Projeto de Lei do Senado nº 295, de 2013 (da
CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que
altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, para
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inserir entre os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS) a atribuição de organizar
serviços públicos específicos e especializados
para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica em geral.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para instituir
o auxílio-transitório decorrente de risco social
provocado por situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297,
de 2013 – Complementar (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera
a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de
1994, que cria Fundo Penitenciário Nacional,
para determinar que recursos arrecadados
com multas decorrentes exclusivamente de
sentenças condenatórias em processos criminais que envolvam violência doméstica e
familiar devem ser aplicados na manutenção
de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações
assistenciais ou previdenciárias, pagas com
recursos da seguridade social.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
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18
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
19
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
20
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
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Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
22
REQUERIMENTO Nº 886, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
886, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 245, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (contribuição para custeio de
negociação coletiva).
23
REQUERIMENTO Nº 906, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
906, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 140, de 2012, e 264, de
2013, por regularem matéria correlata (doações
para campanhas eleitorais).
24
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
25
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco
Apoio Governo/PT – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 57 minutos.)
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Ata da 137ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 22 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Magno Malta e Mozarildo Cavalcanti,
da Srª Ana Amélia e do Sr. Benedito de Lira

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 14 minutos
e encerra-se às 18 horas e 31 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas
pelo Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia
as seguintes informações, relativas a matérias veiculadas na imprensa sobre o atraso na conclusão das
linhas de transmissão da Rede Básica e das instalações de interesse exclusivo da geração eólica (ICG)
que interligarão usinas eólicas nos estados da Bahia
e da Paraíba.
1. O Leilão de Energia de Reserva nº 3/2009-ANEEL contratou, entre outras fontes, 26 usinas eólicas que estão prontas desde julho de 2012,
sem que haja conexão de transmissão disponível para escoar a energia associada. Semelhantemente, o Leilão de Energia por Disponibilidade nº 7/2010-ANEEL contratou, entre outras
fontes, duas usinas eólicas que também estão
operacionais, mas que não dispõem de redes de
transmissão para escoar a energia associada.
Segundo a Cláusula 5.12 do Contrato de Energia
de Reserva, firmado entre as usinas eólicas vencedoras do Leilão nº 3/2009-ANEEL e a Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica -CCEE
- representando todos os consumidores do Sistema Elétrico Interligado Nacional – “o atraso da
entrada em operação comercial das instalações
de distribuição ou transmissão necessárias para
o escoamento da energia produzida pela usina,
desde que verificado e informado pela Aneel,
não exime a CCEE das obrigações previstas na
Cláusula 8ª (Da Receita de Venda), isentando o
vendedor de quaisquer rebatimentos previstos
no Contrato”. Cláusula semelhante está contida
no Contrato de Comercialização de Energia no
Ambiente Regulado, firmado entre as eólicas vencedoras do Leilão nº 7/2010 e concessionárias/
permissionárias de distribuição, em nome dos
consumidores. A impossibilidade de se escoar a
energia dessas fontes eólicas decorre do atraso
na construção de rede de transmissão da Rede
Básica e das Instalações de Interesse Exclusivo
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de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada - ICGs objeto do Leilão de Transmissão nº
6/2010-ANEEL, vencido pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), com previsão inicial de entrada em operação para maio de
2012. Segundo dados da fiscalização da Aneel,
essas conexões de transmissão só ficarão prontas em fevereiro de 2014, com quase dois anos
de atraso. Quanto o consumidor já pagou entre
julho de 2012 e agosto de 2013 pela energia eólica vendida dos Leilões nº 3/2009-ANEEL e nº
7/2010-ANEEL e não entregue? Quanto pagará
de setembro de 2013 até a entrada em operação
das instalações de transmissão que permitirão
finalmente escoar a energia?
2. Quanto o consumidor pagou, entre julho de
2012 e agosto de 2013, pela energia termoelétrica, substituta da energia eólica que não lhe foi
entregue? Quanto pagará de setembro de 2013
até a entrada em operação das instalações de
transmissão, quando se poderá finalmente desligar as termoelétricas substitutas das eólicas?
3. Que medidas de caráter estrutural o Ministério
de Minas e Energia está tomando para evitar futuros descompassos entre o início da operação
de usinas e das instalações de transmissão?
Justificação
A sociedade brasileira está indignada com o
atraso de quase dois anos na entrada em operação
das instalações de transmissão que já deveriam estar interligando 28 usinas eólicas ao Sistema Elétrico
Interligado Nacional (SIN). A mídia regularmente nos
lembra desse verdadeiro escândalo, mostrando usinas
eólicas prontas para gerar energia, sem que possam
fazê-lo por falta de rede de transmissão para escoá-la.
Precisamos dar uma resposta precisa à sociedade
brasileira sobre o custo real desse atraso, mormente
para o consumidor de energia elétrica. A conta parece
bem maior do que os valores estimados por especialistas na mídia. Ainda está pouco claro em quanto já
monta o prejuízo acumulado para o consumidor, e em
quanto ficará até fevereiro de 2014, quando, presumivelmente, as instalações de transmissão finalmente
entrarão em operação. Queremos que o Poder Executivo quantifique com precisão o tamanho do prejuízo.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba

368

56374 Sexta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário que serão publicados, no Diário do
Senado Federal do dia 23 de agosto do corrente, os
seguintes pareceres da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos:
– Parecer nº 30, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento das MCNs 93/2009, 188/2009,
199 de 2009 e 135 de 2009, que encaminham
Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas.
– Parecer nº 31, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento das MCNs 46/2010, 134/2010 e
13/2011, que encaminham Relatórios de Avaliação de Cumprimento da Meta de Superávit
Primário.
– Parecer nº 32, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento das MCNs 39/2011, 98/2011 e
14/2012, que encaminham Relatórios de Avaliação de Cumprimento da Meta de Superávit
Primário.
– Parecer nº 33, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento das MCNs 15/2010, 38/2010 e
88/2010, 129/2010, 168/2010 que encaminham
Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas.
– Parecer nº 34, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento das MCNs 137/2008 e 19/2009,
que encaminham Relatórios de Avaliação de
Cumprimento da Meta de Superávit Primário.
– Parecer nº 35, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento das MCNs 56/2012, 102/2012 e
16/2013, que encaminham Relatórios de Avaliação de Cumprimento da Meta de Superávit
Primário.
– Parecer nº 36, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento dos OFNs 33/2010 e 1/2011, que
encaminham Relatórios sobre Operações Contratadas da Linha de Crédito para Capital de Giro
da MP 445/2008.
– Parecer nº 37, de 2013-CN, concluindo pelo
arquivamento dos OFNs 31/2009 e 32/2010,
que encaminham Relatórios sobre Operações
Contratadas da Linha de Crédito para Capital
de Giro da MP 445/2008.
– Pareceres nºs 38 a 41; e 45 a 47 de 2013-CN,
concluindo pelo arquivamento, respectivamente,
dos OFNs 17/2012, 31/2012, 44/2012, 54/2012,
25/2011, 36/2011, 50/2011, que encaminham
Relatórios Gerenciais Trimestrais do BNDES
– Pareceres nºs 42 a 44, de 2013-CN, concluindo
pelo arquivamento dos OFNs 16/2012, 55/2012
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e 23/2013, que encaminham Relatórios de Atividades da Autoridade Pública Olímpica.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
As matérias referentes aos pareceres vão ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Ruben Figueiró, do PSDB de Mato Grosso
do Sul.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, V. Exª tem a
palavra, enquanto o Senador Ruben Figueiró se encaminha à tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio ao Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Agradeço, Presidente Mozarildo Cavalcanti, se puder
me inscrever para uma comunicação inadiável.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª está sendo inscrito.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. ouvintes da Rádio Senado, Srs. telespectadores da TV Senado, Srs. servidores desta Casa, jornalistas, tenho
acompanhado com preocupação o noticiário sobre a
realização de leilões de obras de infraestrutura nos
setores rodoviário e ferroviário. Nas últimas semanas,
têm ocorrido reiterados alertas sobre a possibilidade
de fracasso dessa empreitada, que poderá prejudicar,
de maneira letal, o processo de crescimento de nossa
economia nas próximas décadas.
Resta-me a impressão de que o Governo ainda
se encontra preso a dogmas ideológicos. Há quase que
uma obsessão em negar a realidade que demonstra
e que, sem a participação maciça da iniciativa privada, não haverá retomada de investimentos de grande
monta no Brasil nos próximos anos.
Parece que é uma espécie de birra infantil de certos segmentos do Governo em não querer notabilizar
esse processo como privatização – ou diria mesmo
concessão –, mesmo porque isso vai contra tudo aquilo
que o PT pregou nas últimas campanhas presidenciais.
Ora, a sociedade brasileira está suficientemente
madura para compreender que o importante na economia são os resultados socioeconômicos, com benefícios diretos e indiretos à população e não o rótulo
que embala esse processo.
Sabemos o quanto é difícil aceitar novos paradigmas. Mas as experiências históricas demonstram que
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somente com a parceria entre a iniciativa privada e os
governos é que se poderá dar incremento às grandes
obras que garantam ao País cumprir o papel que lhe
cabe no cenário das grandes nações.
Na verdade, infelizmente, o Brasil está atrasado
nesse processo. O momento correto para dar início a
esse processo teria que ter sido quando vivíamos o
melhor momento de nossa economia, cerca de três
anos atrás.
O Governo patinou e ficou perdido em meio ao
cipoal das disputas de caráter subjetivo, como se estivesse vivendo uma espécie de crise de identidade
após a queda do muro de Berlim. Tenham, Srªs e Srs.
Senadores, santa paciência!
Agora o momento é outro, e a privatização enfrenta os humores da crise mundial. Os grandes investidores estão com um pé atrás em relação ao Brasil. Há
imensas inseguranças com a eclosão dos movimentos
populares de junho, e também há muitas dúvidas, do
ponto de vista técnico, sobre os reais valores de investimentos e a consequente taxa de retorno. O Governo
precisa vender confiabilidade, sendo mais transparente
e determinado.
No caso das ferrovias, os dados divulgados merecem atenção: o pacote anunciado para setor prevê
investimentos da ordem de R$91 bilhões para a implantação de dez mil quilômetros de ferrovias, mas, até o
momento, das dez concessões previstas, apenas uma
poderá de fato acontecer: o trecho de 480 quilômetros
entre Açailância, no Maranhão, e Vila Conde, no Pará.
Nas rodovias o mesmo poderá ocorrer. Todos os
leilões estão atrasados. Talvez apenas dois aconteçam: os que preveem obras na BR-050 (entre Brasília
e Santos) e na BR-262 (que sai de Vitória, no Espírito
Santo, e tem a sua conclusão em Corumbá, no meu
Estado de Mato Grosso do Sul).
Há muitas dúvidas sobre o encaminhamento dos
procedimentos técnicos em torno destes leilões, cujo
prazo de abertura deverá ocorrer no próximo mês de
outubro. Há intermitentes alertas dos empresários apontando que, do jeito que as coisas estão sendo formuladas, não haverá interessados nos investimentos. Se
isso ocorrer, o País perderá a sua única oportunidade
para sair do atual marasmo econômico e colocar em
risco o nosso desenvolvimento futuro.
Reputo como fato grave o que vem acontecendo e
conclamo os meus colegas do Senado a se manifestarem para alertar o Governo sobre o que vem ocorrendo
no setor. Há sérios riscos envolvidos. Como sabemos,
não podemos mais protelar obras que impliquem elevação do nosso potencial exportador de commodities,
nem evolução sistemática de tecnologia no campo.
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Somente cortando o País com rodovias e ferrovias poderemos dar saltos expressivos no nosso desenvolvimento, superando entraves que nos colocam,
infelizmente, no ranking das sociedades mais desiguais
do mundo, com baixos índices de investimentos em
setores estratégicos.
Srs. Senadores, em recente editorial do jornal
Folha de S.Paulo há um resumo que expressa de maneira eloquente o que vem ocorrendo na consecução
dos leilões de rodovias e ferrovias, abro aspas: “a começar porque o Governo se atrasa, por teimosia em
admitir a privatização, e se atrapalha na elaboração
de normas sobre a disputa e regulação dos serviços”.
Corroborando esta tese, o nobre Senador Blairo
Maggi declarou recentemente em entrevista na grande imprensa, abro aspas: “o que está atrapalhando é
que o governo quer limitar e dizer quanto o empresário
pode ganhar nesse processo”. Mais ainda, acrescenta
o Senador, o concessionário assumirá todos os riscos
da construção, sendo que não há projeto detalhado e
não se sabe exatamente qual é o seu custo.
Vários empresários apontam o fato de que as contas não fecham. Há projetos como o de Açailândia, no
Pará, o Porto de Vila Conde, no Maranhão, que foram
estimados investimentos da ordem de R$3 bilhões,
mas, nas contas e levantamentos do setor privado, a
obra deverá ultrapassar os R$4 bilhões, sendo incongruente, assim, estabelecer previamente taxas de retorno da ordem de 8,5%, quando se sabe que, no fim
das contas, essa taxa será muito menor.
O mesmo questionamento tem sido levantado
em relação ao trecho entre os Municípios de Estrela
do Oeste, em São Paulo, e Dourados, em meu Estado,
Mato Grosso do Sul, cuja taxa de retorno foi estabelecido em 7,5%, para um custo total de obra no valor
de R$2,9 bilhões. Só que muitos empresários estimam
que o preço da obra ultrapassará os R$3,5 bilhões.
Na última sexta-feira, o Presidente da Empresa
de Planejamento e Logística (EPL), do Ministério dos
Transportes, Engenheiro Bernardo Figueiredo, esteve
em Campo Grande, onde participou de audiência pública na Assembleia Legislativa do meu Estado.
Ele reconheceu que há mais de 40 anos está
diagnosticada a necessidade de ferrovias no País, e
que é preciso com urgência resgatar o lapso na nossa infraestrutura.
Devo declarar a V. Exas, Sras e Srs. Senadores,
que no bojo desse ambiente turvo há uma tênue luz
que se aproxima.
Refiro-me ao que vem da Sudeco. Ainda hoje
tive a oportunidade de participar de uma reunião técnica com o Superintendente da Sudeco, Dr. Marcelo
Contreiras, na qual foram esboçados os planos iniciais
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com relação à aplicação dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Cerca de R$1,5 bilhão está disponível para projetos que foram apresentados à Sudeco até o final
deste ano. É um prazo muito curto para a elaboração
desses projetos, mas os quatro governos do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás e
Distrito Federal, naturalmente se empenharão para
colocar nas mãos da Sudeco os projetos estruturantes
que são necessários ao processo de desenvolvimento
da nossa região.
É, portanto, com expectativa otimista, que eu faço
esta declaração neste plenário a S. Exas as Sras e os
Srs. Senadores, na expectativa sincera de que seja
possível, ainda nesse curto prazo, a viabilização dos
projetos que tanto interessam ao processo de desenvolvimento da nossa região.
Mas continuo, Sras e Srs. Senadores.
Na ocasião da reunião, lá no meu Estado, com
o Sr. Diretor da EPL, houve uma promessa levantando apenas expectativas de que nosso Estado contará
com R$10 bilhões para a implantação de dois ramais
ferroviários.
O primeiro, a Estrada de Ferro EF-267, passando
pela região do Bolsão, Vale do Ivinhema e a grande
Dourados; e o segundo, a EF-484, de Maracaju, Mundo Novo ao Estado do Paraná, terminando no Porto
de Paranaguá, eminente Senador Roberto Requião,
um porto que tem uma especial deferência de V. Exa.
Se o Governo Federal tergiversa sobre o lançamento desses programas logísticos que interessam a
Mato Grosso do Sul, o governo do meu Estado está
atento a eles.
Posso, inclusive, destacar, e com ênfase, o esforço
do governo do Estado para, por meio de um programa...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – (...) recentemente lançado denominado Programa MS Forte 2, alocar mais de R$3,6 bilhões, com
destaque para a pavimentação e extensão de rodovias.
Devo ressaltar, Sr. Presidente, que uma das regiões a serem privilegiadas é a chamada região do
Bolsão, limítrofe aos Estados de Goiás, Minas Gerais
e São Paulo, com rodovias truncais e vicinais capazes
de dar sustentação logística para aquela região antes
esquecida e que hoje se desperta para a cultura da
seringueira, do eucalipto e já com sólida expansão na
área de grãos, soja e milho, além da cultura de algodão.
Destaco esses fatos, Srªs e Srs. Senadores, para
dizer que o governo do meu Estado tem sobreposto
as dificuldades com destemor e se lança a obras de
infraestrutura, enquanto o Governo Federal permane-
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ce indeciso, arranhando o asfalto da Esplanada dos
Ministérios.
Sr. Presidente, eu tenho mais algumas considerações a fazer e me permito solicitar a V. Exª mais
alguns minutos para concluí-las.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, acredito que o
Governo ainda não conseguiu definir-se adequadamente sobre o modelo de gestão que deve ser adotado neste ambiente de negócios. Estamos percebendo
muitos desacertos. Não há clareza sobre os procedimentos a serem adotados nos quesitos fundamentais
sobre valores reais dos projetos, agentes financiadores,
empresas realmente interessadas em investir e, mais
importante, sobre a conveniência de se determinar,
de maneira inflexível, taxas de retorno, quando não
se sabe com clareza o que ocorrerá com a inflação e
a taxa de juros daqui para frente.
O momento exige criatividade. Se os leilões previstos fracassarem por falta de interesse do empresariado em decorrência da obsessão governamental no
tocante à modicidade tarifária, isso significará que as
críticas que vêm sendo feitas pelos investidores internacionais ao Governo estão corretas: o Brasil está sendo administrado por amadores. Acredito que é preciso
parar de se improvisar, e estabelecer critérios realistas
para fortalecer as parcerias com a iniciativa privada em
torno destes importantes projetos.
E termino, Sr. Presidente.
Reconheço que o Governo acerta no diagnóstico
e aponta corretamente no rumo das soluções dos nossos problemas de infraestrutura. Mas erra solenemente na hora da execução, ficando perdido, como já se
disse anteriormente, em meio a picuinhas ideológicas.
Ainda há tempo de mudar! Espero que isso, Sr.
Presidente, ocorra rapidamente. Não podemos ficar
esperando que o futuro aconteça apenas na propaganda. Vamos colocar a mão na massa e realizar coisas
concretas. Esta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a nossa esperança.
Muito grato, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – Concedo a palavra, para uma
comunicação inadiável, ao Senador Eduardo Suplicy.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS. Sem
revisão da oradora.) – Eu gostaria, Sr. Presidente, de
solicitar a minha inscrição para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – V. Exª será inscrita, Senadora Ana Amélia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Moza-
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rildo Cavalcanti, ontem e hoje, inúmeras entidades
preocupadas com as regras eleitorais e políticas se
reuniram, convidando a nós parlamentares, para tratar da reforma política, sobretudo a OAB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Inesc e tantas
outras organizações sociais as mais diversas. Todas
estão preocupadas com o processo eleitoral e com o
aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas,
sobretudo no que diz respeito ao processo de eleições.
Como não é viável, no curto prazo, que novas
regras sejam válidas para as eleições de 2014, para
que pudéssemos ter um processo, que seria o ideal,
de plebiscito, tal como proposto pela Presidente Dilma Rousseff, sobre inúmeros itens, é perfeitamente
possível que isso já esteja válido para um ano antes
das eleições de outubro do próximo ano. Nós devemos caminhar, inclusive, na direção de ouvir o povo
para certos aspectos da reforma política e eleitoral
por meio da consulta popular. Mas, para as eleições
de 2014, haverá possibilidade de novas regras desde
que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se
mobilizem para valer, numa velocidade muito maior do
que aquela que aconteceu desde as grandes manifestações populares de junho e julho e, em especial, após
o nosso recesso de 1º até 22 de agosto.
E digo isso, Sr. Presidente, porque, efetivamente,
ainda não andamos, e é importante que tenhamos a
possibilidade de votar, até o final de setembro ou até 1º
ou 2 de outubro, no máximo, alguns aspectos essenciais
que todos estão a clamar, inclusive nas manifestações
de rua, para se evitar o abuso do poder econômico nas
eleições, para se evitar essa forma que distorce muito
as campanhas eleitorais. Portanto, o item principal é
aquele que se refere à proibição de doações por parte
de empresas, de pessoas jurídicas, e também a limitação de contribuições de pessoas físicas. Estes são
itens principais propostos pelo Movimento de Combate
à Corrupção e por Eleições Limpas.
Eu aqui quero propor que nós, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, venhamos a votar,
com urgência, essa matéria sobre a contribuição a
campanhas eleitorais, no mais breve espaço de tempo
possível e de maneira a viabilizar que as novas regras
sejam válidas para as eleições de outubro de 2014.
Prezado Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, indago à Mesa se está para ser apreciado e votado
hoje o requerimento do Senador Sérgio Souza – requerimento que quero até apoiar e assinar – no sentido de
que passem a tramitar com urgência, no Plenário do
Senado, os projetos de lei do Senador Jorge Viana e
ainda de outro Senador que se referem justamente a
esses pontos a que me refiro.
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Eu gostaria de ainda registrar outro requerimento para que também seja colocado em votação, com
urgência, o projeto de lei de minha autoria pelo qual
as doações de campanha recebidas por candidatos e
partidos políticos venham a ser publicadas, em tempo
real, na Internet.
Na campanha de 2006 para o Senado Federal,
eu agi dessa forma; e é perfeitamente possível fazê-lo.
Todas as contribuições de campanha feitas por pessoas físicas e jurídicas foram publicadas, em tempo real,
no meu sítio eletrônico.
Assim, proponho que todos os partidos e respectivos candidatos passem a agir dessa maneira, com
transparência, em tempo real, pela Internet; que seja
definitivamente proibido, nas eleições no Brasil, que
empresas e/ou pessoas jurídicas contribuam para os
partidos políticos e para os candidatos; e, também,
que seja estabelecido um limite módico – ou seja, uns
setecentos reais ou mil reais – de contribuição para
cada pessoa física, e que esta contribuição para um
candidato ou para um partido político seja registrada
na respectiva página ou sítio eletrônico, na Internet,
de cada candidato e partido político.
Acho também importante que venhamos a colocar a exigência para que possa haver a realização de
prévias nos partidos políticos para a escolha de candidatos a cargos eletivos ao Executivo e ao Legislativo.
Saúdo que o PSDB esteja considerando a realização de prévias para a escolha de seu candidato
à Presidência. Avalio que, no âmbito do Partido dos
Trabalhadores, nós, hoje, temos consenso de que a
nossa candidata será a Presidenta Dilma Rousseff, à
qual apoio integralmente, mas acho interessante que
venhamos a estabelecer um aperfeiçoamento do sistema de escolha de candidatos rumo a prévias, as mais
democráticas possíveis.
Tenho considerado que um exemplo democrático de realização de prévias é a sistemática do Partido
Socialista francês, que, nas últimas eleições presidenciais, realizou um sistema pelo qual não apenas seus
200 mil filiados, mas também todos os eleitores que
quiseram se comprometer num documento, dizendo
que estavam a favor dos objetivos de liberdade, igualdade e fraternidade e do partido Socialista francês e
que pagassem um euro – algo, hoje, como R$2,70 –,
pudessem votar. E nada menos que 2,7 milhões de
eleitores franceses votaram no primeiro turno e 3 milhões de eleitores votaram no segundo turno, levando
o vencedor, entre cinco pré-candidatos, o Monsieur
François Hollande, a vencer as prévias e, depois, as
eleições que disputou com o então Presidente Sarkozy, que era um candidato muito forte. Esse, em suma,
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foi um exemplo muito interessante, que pode ser por
nós também levado em conta no Brasil.
Enfim, agradeço, Presidente Mozarildo, se puder
me informar se será apreciado e votado, na tarde de
hoje, o requerimento para que, em regime de urgência, possamos votar o projeto de lei do Senador Jorge
Viana, que proíbe contribuições de empresas para os
partidos e candidatos, e ainda outro de outro parlamentar, para que avancemos na reforma política em
vista do clamor popular.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB-RR) – A Mesa informa que o requerimento a que V. Exª se referiu está no Item 23 da
pauta. Se houver acordo de Lideranças, não haverá nenhum problema de se aprovar esse requerimento hoje.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Agradeço e gostaria de assinar o referido
requerimento em apoio.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB-RR) – Concedo a palavra neste momento, por permuta com a Senadora Ana Rita,
ao Senador Roberto Requião, do PMDB, do Paraná.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente, inicialmente, agradeço
a gentileza da Senadora Ana Rita em me conceder a
possibilidade de falar no lugar dela agora. S. Exª irá
ocupar, logo mais, em seguida, a minha posição na
ordem de inscrição.
Senador Pedro Simon, a minha intenção, hoje,
é conversar, aqui da tribuna, com o nosso PMDB,
com o meu, com o seu, com o velho MDB de guerra;
e conversar também, de uma maneira franca, com o
Presidente do nosso partido, o Vice-Presidente da República, Michel Temer.
Senador Simon, a lenda bíblica de Esaú e Jacó
é uma dessas histórias exemplares sobre o comportamento humano. A renúncia de Esaú à primogenitura a
troco de um prato de lentilhas mostra seu descompromisso e irresponsabilidade com os deveres e privilégios
de sua condição. As artimanhas de Rebeca e Jacó
apenas têm êxito pela disposição de Esaú de desistir
do que era legitimamente seu. A fome e a impulsividade são tão somente catalisadoras dessa propensão.
A lenda sempre me ocorre quando penso nas
inclinações, nos pendores de meu partido, o PMDB.
A facilidade com que o partido, há muito tempo, vem
renunciando à primogenitura na política brasileira é
espantosa e é também paradigmática.
A liberdade de organização partidária que se seguiu à anistia não diminuiu o peso do PMDB na política
brasileira. No entanto, sempre houve um descompas-
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so entre a importância do PMDB e o protagonismo do
partido. A frequência com que o nosso PMDB abdica
de candidaturas presidenciais, por exemplo, é constrangedora assinatura dessa resignação.
A pretexto de garantir a governabilidade, desculpa
andrajosa do adesismo, sem outra causa que as facilidades do poder, o PMDB acaba sendo parceiro dos
fracassos e fiascos alheios, participa passivamente do
governo, não contribui na formulação da política, não
é ouvido nem respeitado como interlocutor e, quando
o governo naufraga, vamos juntos de roldão.
Assim foi nas três vezes em que o governo Fernando Henrique quebrou o Brasil. Assim é hoje quando a aprovação do Governo Dilma, de quem somos
o principal fiador, porque o maior Partido do País,
dissolve-se, volatiliza-se.
Mas nada parece despertar os nossos brios,
cutucar a nossa autoestima. O fato de sermos o Partido que mais nomeia no Governo Federal compensa a
insignificância a que somos repelidos e os maus-tratos
com que, volta e meia, nos vergastam? É a pergunta
que fica no ar.
Hoje, estamos triplamente na linha de tiro. A nossa
visibilidade, a partir do ponto de vista das ruas, é enorme, inescapável. Fazemos parte do Governo Federal
e dirigimos as duas Casas do Congresso Nacional.
Com que objetivo – eu não diria nem com que
proveito? Com que ganhos políticos e ideológicos para
a Nação? Com que benefícios reais, verdadeiros para
os brasileiros? Com que utilidade para a Nação brasileira ocupamos a Presidência do Senado Federal e a
Presidência da Câmara? Seriam o nosso guisado de
lentilha os milhares de nomeações que nos cabem?
É uma pergunta que eu deixo ao Partido.
Por duas vezes, nas últimas semanas, falei sobre
as ameaças que sitiam o País. A inércia, a passividade
e a indiferença do PMDB em relação à crise econômica também são uma ameaça ao País.
Nós somos uma ameaça, nós representamos um
risco porque, embora fortes, com uma boa fatia dos
ministérios, com o comando do Senado e da Câmara
dos Deputados, somos omissos diante da gravidade
da conjuntura e do vendaval, Senadora Ana Amélia,
que se avizinha.
Que resposta o nosso PMDB dá à inconsequência de uma política econômica que vive da nota só das
desonerações? Será que o PMDB não atentou ainda
para o esgotamento do modelo de ancorar a economia e garantir o nível de emprego na capacidade de
consumo das antiga e nova classes médias? E que a
reiteração da fórmula é uma irresponsabilidade? Não
nos demos ainda conta disso?
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Como é que o PMDB pode continuar desprezando
o fato de que as desonerações, à medida que privilegiam o lucro das empresas estrangeiras, favorecem o
aumento da remessa de lucros para o exterior?
Senador Simon, diminuímos o IPI da indústria
automobilística e a indústria automobilística...
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Senador...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maoiria/
PMDB – PR) –...multiplicou por sete os seus investimentos. No Brasil? Não, fora do País. Que resposta...
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Senador, tem muita importância e significado o seu
pronunciamento. V. Exª está dizendo uma realidade.
Quer dizer, o MDB vem sendo coadjutor, embora o
maior Partido, de todos os governos que vimos nos últimos tempos. No atual Governo, V. Exª está culpando o
MDB pela responsabilidade do que está acontecendo.
Eu concordo com V. Exª que nós estamos lá. Agora, no
comando de quem realiza as decisões no Ministério da
Fazenda, quem tem do MDB? Lá na Petrobras, quem
tem do MDB? No Governo da Presidente da República, no seu acesso, no seu grupo – e é evidente que
ela dever ter quatro, cinco, seis cicerones –, quem tem
do MDB? Eu, sinceramente, conheço cinco Ministérios.
E achei até muito interessante a afirmação dada por
um companheiro nosso, quando disseram: “Não, mas
para o MDB fazer isso que está fazendo, ele vai ter de
ter um desgaste, vai ter de abrir mão de Ministérios.”
E ele respondeu: “Não tem problema. Nós temos cinco
e podemos abrir mão dos cinco, porque os cinco não
valem por um.” Eu acho que o mais grave, e V. Exª tem
razão, é a repercussão na opinião pública, a repercussão na sociedade, a repercussão internacional – o Lula
é o Lula, tudo bem; a Presidenta é a Presidenta, tudo
bem – de que, a nível de partido, menos do que o PT,
mais o PMDB aparece como o homem que está, pela
sua tolerância, pela sua história, dando cobertura e
sendo o autor do que está aí. E ao que eu sei, não é
o autor de coisa nenhuma. Eu não vejo nada em que
o MDB possa dizer: “Isso é do MDB; essa parte na
reforma da medicina é do MDB; essa parte na saúde é do MDB.” Nada. Temos o Ministro do Turismo...
Tínhamos e, ao que eu sei...Tínhamos, não; temos o
Ministro do Turismo, e, ao que eu sei, em termos de
turismo, é zero. Então, o mais grave disso é que o MDB
entra com tudo, pode ter gente que está aí, mas dos
cargos, dos nomes, das lideranças, das pessoas, que,
modéstia à parte, nós temos de grande capacidade,
ninguém é ouvido.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Fora de tudo, ou seja, temos cargo,
mas não temos protagonismo.
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Que resposta dá o nosso PMDB, Senador Simon,
à redução contínua, sistemática dos investimentos
públicos, o que traz como consequência inevitável o
decréscimo também do investimento privado? No capitalismo, é o investimento público que puxa o privado,
e não o contrário.
Mas o PMDB parece ignorar esta lição primária
da economia.
Pior, Senador Simon, o PMDB, igualmente, acaba acreditando que as Parcerias Público-Privadas, as
pouco cheirosas PPPs, seriam uma saída para suprir
a diminuição dos investimentos públicos e o recuo dos
investimentos privados.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – E nem mesmo os fracassos recentes
de se retomar as PPPs foram suficientes para despertar o PMDB da abulia que o comete.
Que resposta o PMDB dá à valorização do câmbio e ao aumento dos juros? Será que o PMDB ainda
não entendeu que o câmbio valorizado e juros altos
impelem o Brasil para a desindustrialização, ao desequilíbrio do balanço de pagamentos, à sangria da
remessa de lucros e intensifica o risco da diminuição
da oferta de empregos?
Como é que podemos ser tão obtusos, tão tapados, diante das consequências sinistras do real valorizado e dos juros altos?
Que resposta o PMDB dá ao risco de uma crise
cambial?
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – O PMDB também acredita que as atuais reservas de US$350 bilhões são garantia definitiva
contra a possibilidade de uma crise cambial? (Fora do
microfone.)
De novo, vemos aqui que o PMDB, fiador do Governo, não entendeu as lições que qualquer primeiranista de economia sabe de cor e salteado.
O nosso PMDB, Senadora Ana Amélia, já tem
idade e experiência suficientes para compreender
que mesmo um nível elevado de reservas não resiste
à mistura tóxica de déficit comercial; déficit em conta
corrente; remessa de lucros; redução dos investimentos externos; diminuição nas exportações.
Mas, não! O PMDB acredita que, em dezembro,
Papai Noel virá cheio de presentes, que, na Páscoa,
o coelhinho não há de faltar, e que a fada Sininho vai
nos proteger de todo o mal.
Continuo com as perguntas ao Presidente Temer
e ao meu Partido.
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Quero saber, agora, que resposta o PMDB tem
para a reverberação sobre a nossa economia da crise
dos países industrializados, especialmente dos países
europeus.
O PMDB tem uma estratégia de enfrentamento
para o impacto da crise da União Europeia sobre o
Brasil? Ou o PMDB acha que vem aí outra marolinha?
As violentas, desumanas políticas de contração
fiscal adotadas pelos países europeus, para salvar o
sistema bancário, travaram a retomada do crescimento
e espalharam a recessão e a depressão pelo continente. Nós não percebemos isso ainda?
Pergunto ao PMDB, para testar o conhecimento da nossa direção partidária sobre a realidade das
coisas: “Qual é a saída da Europa para emergir da
estagnação?”
A óbvia saída é aumentar suas exportações.
Essa é a porta a que se arremessam os países
europeus, para substituir a demanda interna contraída
pelas políticas de austeridade e para fazer superávit
comercial.
Exportações para quem, Senador Pedro Simon?
Exportações para quem, Senadora Ana Amélia? Superávit comercial em cima de quem?
Ora...
A par da investida europeia, vemos os Estados
Unidos anunciarem a meta de dobrar as exportações
a cada cinco anos, enquanto o Japão adota uma política cambial agressiva para aumentar as exportações,
e a China intensifica o seu modelo exportador e de
superávit comercial.
Pergunto ao Temer que dirige o nosso PMDB:
qual a estratégia proposta pelo Partido para suportar
esse cerco formidável e sufocante? Qual a estratégia
e quais as táticas para romper esse assédio? Quando
discutimos isso? Em que congresso, em que reunião
partidária, em que lugar do País?
Já que é o principal partido de sustentação do
Governo do PT, que estratégia e que táticas o PMDB
tem proposto para romper esse assédio dos Estados
Unidos, da Europa, da China e do Japão?
Nas frequentes, diárias, conversas com a Presidente Dilma, com Ministro Mantega, com o Presidente
do Banco Central Tombini, com o Secretário do Tesouro
Nacional Arno Augustin, o que o PMDB tem dito a eles?
Ou será que não conversa com eles porque é apenas
um sócio dos cargos do Governo sem protagonismo
algum? Que sugestões? Que aconselhamentos? Que
discordâncias? Afinal, dada a nossa importância política, o peso de maior Partido brasileiro, acredito que o
PMDB é consultado e ouvido diariamente...
(Soa a campainha.)
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... pelas autoridades da República. Ou
não é, Senador Pedro Simon, consultado ou não?
O PMDB deveria saber que a única escapatória
para o cerco é o aprofundamento da integração política
e econômica da América do Sul. Esse é o eixo para
a retomada do desenvolvimento. Sozinhos, isolados,
não temos como nos defender do dumping comercial
engatilhado contra nós.
O que sustentou o nosso continente até agora,
Senadora Ana Amélia? O que colocou a América do
Sul de certa forma preservada da crise global? A exportação de commodities – grãos, carnes, minérios.
Só que o grande comilão global, a China, também
recolhe-se ao spa da crise.
Unidade ou morte. Não existe outra opção. Os
acordos bilaterais, de tanto agrado dos saudosistas...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... da falecida Alca e de forma frequente e mal disfarçada defendida pela oposição no plenário, são impossíveis. É o acordo do pescoço com a
guilhotina. Pior: vejo e ouço setores do PMDB capturados pelo neoliberalismo menoscabarem a unidade
sul-americana e encantarem-se com a Aliança do Pacífico, cuja sustentação são os acordos bilaterais, não
a integração produtiva, política, econômica e cultural.
Srs. Senadores peemedebistas, o que seria dos
países europeus sem a União Europeia? O que teria
sido dos países do Leste Europeu sem a União Soviética? Será que lições como essa não entram na cabeça política de nosso Partido, sempre tão leniente,
tão indiferente com a unidade sul-americana? Unidade
ou morte. A frase caberia mais na boca do Fernando
Henrique do que na minha, porque acordos bilaterais
com o império, dependência, submissão, conformar-se à produção de commodities é a morte.
Acorda, PMDB! É o que eu tento fazer, neste
momento, desta tribuna.
Acorde para a realidade e para a natureza das
coisas, para os fatos da vida! Desperte, PMDB, para a
relevância de seu peso, tamanho e história! Desacue,
PMDB! Desagache! Desempaque-se! Saia de trás do
palco! Avance e assuma o procenium!
Um partido que não se reúne, que não discute,
nem mesmo quando o País se conflagra e a aprovação dos políticos, do Legislativo e do Executivo, vira
pó, um partido incapaz de oferecer alternativas ao
impasse econômico e ao desgaste político das instituições, um partido assim, Senador Pedro Simon, que
partido é? De que vale todo o nosso tamanho? De que
valem a Vice-Presidência da República e o comando
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do Congresso se isso não tem como resultado a transformação do País, a mudança da vida das pessoas e
a consolidação da Nação brasileira?
Se a nossa posição de maior partido do Brasil
não traz, como consequência, uma verdadeira revolução, para mudar essa ordem das coisas tão injusta e
tão vergonhosa, é vã toda a nossa existência. O nosso
peso e tamanho transformaram-se em deformidade. A
nossa magnitude, status e relevância soam ridículos,
caricatos, grosseiros, grotescos.
Acorde! Desperte e viva, PMDB! Deixe a pasmaceira, sacuda a abulia, tenha mais ambição que um
miserável prato de lentilhas!
Faço aqui, PMDB, três propostas para tentar
sacudir o partido da letargia. Primeira, a realização
imediata de um seminário para debater a crise econômica e elaborar um programa com a catalogação das
medidas a serem adotadas...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... a curto e médio prazo, pelo nosso
Governo. Ou este Governo não é nosso?
Segunda, realizar convenção nacional extraordinária para o debate e ratificação do programa econômico; debater e aprovar um programa mínimo de
reforma política; submeter às bases do partido, para a
sua decisão, a proposta de lançamento de candidatura própria à Presidência da República; organizar uma
caravana para debater essas decisões nos Estados e
principais cidades no País.
É o que eu proponho, na tribuna do Senado, Senadora Ana Amélia, porque dentro do PMDB não há
espaço. O PMDB não se reúne, não abre espaço para
opiniões, para propostas, para análise da situação do
Brasil. Está fechado, dominado por uma cúpula sob a
batuta do Vice-Presidente da República, meu amigo
pessoal, Michel Temer.
É o que eu proponho! A rejeição dessas sugestões aviva-me uma antiga suspeita, uma velha dúvida:
não teria Esaú renunciado à liderança do povo judeu
por medo da grandeza da tarefa, da grandeza e da
responsabilidade da condução? Da mesma forma, o
PMDB não está renunciando aos privilégios e responsabilidades de primogenitora na política brasileira por
medo da grandeza e do peso da tarefa de liderar, contente com cargos, nomeações, cargos em comissões
e absolutamente passivo, sem oferecer à Presidente
da República a colaboração crítica e construtiva que
poderia oferecer? Contenta-se, Senador Pedro Simon,
nosso velho ex-PMDB de guerra, com um miserável
prato de lentilhas.
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Obrigado, Presidente, pela tolerância com o tempo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Não poderia ser diferente, Senador Roberto Requião, pela análise crítica que V. Exª faz da
tribuna do Senado. Não vou entrar no mérito porque
se trata de uma questão do seu Partido, mas respeito
sua posição de independência e a forma como coloca as questões. Parece-me não ter sido as ruas bem
ouvidas por esta Casa.
Cumprimento V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pela ordem, Senador Suplicy; mas o
Senador Requião está descendo da tribuna.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – É pela ordem ou aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se V. Exª conceder um aparte, eu o
agradeço. Considero importante a...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Suplicy, há umas visitas que nos
estão acompanhando.
Quero cumprimentar a todos os senhores e desejar-lhes boas...
(Manifestação da galeria.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Muito obrigada.
(Manifestação da galeria.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Jaguarí?
(Manifestação da galeria.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Maravilha! É uma grande cidade no coração do Rio Grande do Sul, Senador Requião.
Senador Requião é do PMDB do Paraná; lá está
o Senador Pedro Simon; aqui, o Senador Mozarildo
Cavalcanti; Senador Eduardo Suplicy.
Muito obrigada pela visita.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Antes do aparte do Senador Suplicy,
vamos oficializar o convite da Senadora Ana Amélia
para um jantar em sua residência, hoje à noite, para
todos vocês.
(Manifestação da galeria.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Vocês conhecem o Senador Requião
melhor do que eu.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Infelizmente, eu viajo daqui a pouco e
não vou poder comparecer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezado Senador Requião, V. Exª coloca
um desafio, mas de uma maneira muito construtiva
e importante para o seu partido, o PMDB. Dentre os
temas que V. Exª colocou, está o da reforma política.
E eu quero, ainda há pouco aqui falava, dialogar com
V. Exª. Nós poderemos – faltam, agora, os 30 dias
de setembro mais os oito dias de agosto para verificarmos essa possibilidade – realizar, pelo menos, as
modificações de reforma política e eleitoral que estão
ao nosso alcance e que possam significar votações, o
quanto antes, nas respectivas Comissões de Justiça
da Câmara e do Senado, ou com ordem inversa, de
um dos principais temas do movimento contra a corrupção e por eleições limpas. Dentre esses projetos,
está o que proíbe as contribuições de empresas aos
partidos e candidatos, proposta com a qual estou de
pleno acordo, e a limitação de contribuições de pessoas físicas até R$700,00, ou um valor dessa natureza,
o que é de bom senso. Acredito que a esses temas eu
acrescentaria, por exemplo, a transparência, em tempo
real, das contribuições de pessoas físicas aos partidos,
proibindo a de empresas, e outros que, por exemplo, V.
Exª poderia agregar como algo de grande prioridade,
que poderá valer já para as eleições de 2014, e assim
avançarmos. Eu perguntei, e o Presidente Mozarildo
me informou que há um requerimento para tramitação conjunta, não de urgência, dos projetos de Jorge
Viana e Cristovam Buarque. Eu quero dar preferência
e solicitar ao Presidente Vital do Rêgo, da CCJ – não
precisa vir ao plenário, porque é terminativo –, que seja
votado o projeto de Jorge Viana, que, justamente, exclui
a possibilidade da contribuição de pessoas jurídicas
aos partidos e aos candidatos. E acredito que está ao
nosso alcance, em quarenta e poucos dias, cinquenta
dias, votarmos essa matéria no Senado e na Câmara
de maneira a poder valer para as eleições de 2014.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Então, sugiro a V. Exª, que enfatizou a importância de realizarmos a reforma política, que sobre
alguns pontos está ao nosso alcance, votarmos os respectivos itens, para valer nas eleições de 2014. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador Suplicy, essas sugestões
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de reforma política são, sem nenhuma dúvida, interessantes, mas, se elas não vierem acompanhadas
pela democratização da imprensa, pela supressão do
controle absoluto da grande imprensa financiada pelos grandes interesses internos e externos do capital
vadio, do capital financeiro que não produz nada, elas
se transformam em coisas pífias.
Há um projeto meu de direito de resposta que
dorme nos escaninhos da Casa. O Senador Renan
Calheiros prometeu colocá-lo em pauta para votação.
Não veio para votação até agora.
Se a grande mídia pode criar e destruir imagens
da noite para o dia no Jornal Nacional, no Jornal do
SBT, no jornal da Rede TV, de que adianta acabarmos
com a contribuição privada? Fica inclusive mais fácil
para eles; criam e destroem personagens, criam e destroem imagens, a respeitabilidade de políticos sérios.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Nós temos que enfrentar de uma vez
por todas essa questão.
Em primeiro lugar, há o problema da concentração
da mídia, que é um problema econômico. Não é possível que um grupo econômico domine 80% da mídia
no País; e, em segundo lugar, e mais simples, e mais
imediato, está ao alcance da Casa para ser votado e
não é votado, há o direito de resposta.
Um sujeito agredido, infamado por uma rede de
televisão, por um jornal, por uma rádio deve ter o direito de rapidamente responder, o direito democrático ao
contraditório, sem o que ele vai ser julgado e fuzilado
pela mídia sem nenhuma possibilidade de defesa. É
o direito que tem um cidadão ao ser agredido ou ser
processado de juntar ao processo a sua resposta, o
seu contraditório. Mas eu não sei de onde vem a resistência que faz com que o meu projeto durma aqui,
mesmo depois de ter sido aprovado por unanimidade
na Comissão de Constituição e Justiça...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... há quase dois anos.
Então, veja, Senador Suplicy, eu tenho dificuldade de acreditar que essas pequenas reformas políticas
resolvam alguma coisa, quando os grandes problemas,
que são o da concentração do capital no domínio da mídia e o do monopólio da opinião, não sejam resolvidos.
De qualquer forma, agradeço o seu aparte.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senador Roberto Requião.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança
do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Por
gentileza, quero inscrever-me para falar em nome da
Liderança do PDT.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – V. Exª quer falar antes ou depois da
Ordem do Dia?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Antes da Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – V. Exª está inscrito, Senador Acir, pela
Liderança do PDT.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
eu preparei aqui um rascunho para falar, justamente,
sobre um tema que tanto o Senador Suplicy quanto o
Senador Requião abordaram. Mas quero colocar aqui
os meus pontos de vista e até minhas dúvidas sobre
essa questão da reforma política e da reforma partidária.
Primeiro, vem a questão do financiamento de
campanha. Acho, realmente, que o povo tem que entender que, do jeito que está, o financiamento já é
público, só que fruto de corrupção. Por quê? Porque
a empresa ajuda o candidato A, B ou C ou, às vezes,
ajuda o candidato A, B e C para, depois, em compensação, realizar obras, de onde ela tira o dinheiro que
investiu. Portanto, já é um dinheiro que vem do imposto
do povo; do bolso do povo.
Então, acho que o financiamento de campanha,
realmente, tinha que evoluir para ser público, de fato,
a exemplo do que existe no fundo partidário, e proporcional ao tamanho dos partidos e ao número de candidatos. Entendo que o financiamento devia ser público
mais o de pessoas físicas. Aí, é outra coisa, porque
uma pessoa física contribuindo não vai construir, nem
vai fazer obra nem nada por que possa, digamos, receber o retorno.
Outro ponto que me preocupa muito é a discussão do voto proporcional, do voto em lista. Com
o voto em lista, pessoalmente, não concordo, porque
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é trocar uma coisa pela outra; vai passar a haver um
caciquismo político. Aí, dizem alguns: mas também há
a alternativa de ser o voto em lista, dando ao eleitor o
direito de votar em quem estiver na lista, e, portanto,
não sendo o partido a colocar na ordem da lista quem
será eleito. Dessa forma, concordo em pensar na extinção do voto proporcional, porque, realmente, você
vai eleger principalmente para os cargos legislativos:
vereador, deputado estadual, federal. Como posso
lembrar aqui, o Deputado Enéas trouxe, pela votação
dele, um deputado de São Paulo que teve cerca de
500 votos, então esse voto realmente não representa
a vontade popular. Temos que encontrar um caminho
que entendo que poderia ser o seguinte: na votação
para vereador, deputado estadual ou Deputado Federal,
se elegeriam os mais votados, independentemente do
partido. O mais votado é do Partido A, esse está eleito;
o segundo é do Partido B, está eleito. Por exemplo, no
meu Estado, são oito vagas de Deputado, os oito mais
votados seriam os eleitos.
Aí, se houver algum argumento: “Mas isso enfraqueceria os partidos.” Mas que partidos seriam enfraquecidos? Aqueles que realmente não existem de
fato; ou melhor, existem de direito, mas não existem
de fato; partidos que estão aí, como dizem no popular,
como legendas de aluguel, para ceder tempo de televisão, para ceder isso, aquilo, em troca de, às vezes,
eleger um deputado na coligação, não pelos votos que
o partido teve.
São coisas, como eu digo, que temos que analisar com urgência, porque lembrou o Senador Suplicy:
se não aprovarmos até o início de outubro, não valerá
para essas eleições.
Outro problema importante é a questão da reforma partidária. Acho que, se mudarmos muito o processo, mas não mudarmos os partidos, realmente vamos
continuar na mesma coisa. É uma imensidão de siglas
e que têm acesso à televisão, seja lá um minuto, dois
minutos, para fazer propaganda institucional fora do
tempo de campanha e no tempo de campanha.
Entendo também, como muito importante, que
todos os partidos realizassem prévias para a escolha
dos candidatos às eleições majoritárias, porque, aí sim,
tem-se que escolher aquele com maior aceitação do
partido. Acho uma coisa muito importante.
Já conquistamos a Lei da Ficha Limpa, quer dizer, nessa eleição vai valer plenamente, ao contrário
da outra, porque muitos se beneficiaram por ter o delito sido cometido antes da lei e realmente o Direito
não permite que uma lei retroaja para prejudicar. Já
evoluímos na campanha em si não havendo mais showmícios, não havendo mais ofertas de brindes, como
camisetas, canetas e outras coisas mais.
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E é evidente que o eleitor, do jeito que é hoje
colocado o nosso sistema partidário, fica vendo uma
salada russa, uma confusão. Às vezes, num Estado,
coligam-se o Partido A com o Partido B, que são antagônicos no plano nacional, mas são aliados no plano
regional, e, realmente, com isso, não há consistência
dos partidos. É preciso, portanto, também pensar de
maneira, se não prioritária, ao lado da reforma do processo eleitoral.
Por fim, entendo também que temos que tratar
de uma reforma da Justiça Eleitoral, que é muito lenta. É um negócio esquisito! Em todos os Estados que
pertencem aos Tribunais Regionais Eleitorais, há um
quadro de funcionários concursados e um quadro de
funcionários comissionados. Justamente os juízes não
pertencem ao quadro dos tribunais, o que também
ocorre no TSE. Há um rodízio permanente de ministros
do Supremo, do STJ, etc., que chega ao absurdo, por
exemplo, de, em um processo contra a eleição do atual
governador de Roraima, o recurso estar no TSE desde 2011, logo após, portanto, a posse do governador!
Senadora Ana Amélia, nós estamos no quarto relator
e o processo nunca foi pautado e relatado. Então, se,
porventura, amanhã, o tribunal resolver cassar esse
governador, é quase que sem muito mérito. E pior: o
mérito que fica dessa lentidão, na cabeça do eleitor, é
que o crime eleitoral compensa, e, na cabeça do mau
político, fica ainda mais sedimentado que ele, ganhando
a eleição, mesmo tendo cometido os maiores crimes,
a Justiça é capaz de passar o mandato todo dele para
julgar. Aliás, tivemos no Piauí: faltando pouco mais
de nove meses, um governador foi cassado, e outro
assumiu; quer dizer, para o governador que saiu, ele
praticamente teve o mandato todo.
Entendo que a democracia brasileira precisa urgentemente dessas reformas. Temos poucos dias, mas
se houver o interesse dos Presidentes do Senado e
da Câmara e das lideranças partidárias, nós, de fato,
poderemos fazer essa reforma em tempo hábil para
as eleições de 2014.
Entendo que sem isso vamos novamente enfrentar. Evidente que percebemos que houve uma evolução
em vários aspectos, como mencionei, mas, de forma
geral, continua a janela aberta para a corrupção, para o
abuso de poder de autoridades e de poder econômico.
Então, queria deixar esse tema para reflexão, fazendo aqui o apelo para que os Presidentes da Câmara
e do Senado, assim como as lideranças partidárias –
vamos repetir aqui – ouçam os gritos das ruas. Quando
nas ruas, os manifestantes chamam todos os políticos
de corruptos é porque já perderam a fé no processo
de escolha. Temos que realmente mudar isso.
(Soa a campainha.)
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Portanto, queria deixar essas
reflexões e dizer que sou a favor de que haja reforma
pelo menos nesses pontos básicos que mencionei.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti, lembrando que eu sou a autora do PLS 338, que
proíbe, veda a contratação de cabos eleitorais. Trata-se
de uma forma de reduzir o custo da eleição, porque
também isso permite um gasto adicional alto.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Antes de convidar a Senadora Ana Rita
para fazer o uso da palavra como oradora inscrita,
vou colocar em votação o Requerimento nº 945, de
2013, do Senador Sérgio Souza, que solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, licença dos trabalhos da Casa nos dias 8 e 9
de setembro de 2013, a fim de participar de diligência
da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da
Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016, na
cidade de Cuiabá – MT, nos termos do Requerimento
nº 6, de 2013, aprovado pela mencionada subcomissão em 19 de junho de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senador Eduardo Braga apresentou
o Requerimento n° 942, de 2013, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 3 a 10
de setembro, para participar das atividades do Projeto
Tentativo de Programa Visita Oficial à Suécia e à França.
A matéria depende de Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário despacho do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela
aprovação do Requerimento nº 942, de 2013.
É o seguinte o despacho:
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO
NO ART. 40, § 4o, DO REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento no 942, de 2013,
do Senador Eduardo Braga, que “Requer,
nos termos do art. 40, I, do RISF, justificativa de ausência às sessões deliberativas

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dos dias 3 a 10 de setembro do corrente,
quando participará de atividades do Projeto Tentativo de Programa Visita Oficial à
Suécia e França”.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu, no dia 22 de agosto de 2013, o Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
Eduardo Braga.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza o Presidente da Casa a
despachar solicitação de licença quando a sua votação
não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que somente poderá ocorrer na reunião deliberativa seguinte,
e assim estaria muito próximo da missão oficial para
as providências administrativas da Casa, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum
do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento no 942, de 2013, do Senador
Eduardo Braga.
Sala da Comissão, 22 de agosto de 2013. – Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Não havendo objeção do Plenário (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senadora Ana Rita, a qual convido para fazer uso da palavra como oradora inscrita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Sras Senadoras, Srs. Senadores,
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho a esta tribuna tratar de um tema que é
extremamente delicado, complexo e que, embora venha sendo tratado pelo Governo brasileiro, ainda tem
um longo caminho a percorrer. Venho falar do sistema
prisional brasileiro.
Recente matéria da revista The Economist apontou o Brasil como o sétimo país em lotação das unidades prisionais. O País está com 171,9% da sua capacidade prisional comprometida.
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Podemos apontar muitas razões para a superlotação. O aumento da violência observado nos últimos
30 anos, como mostrou o Mapa da Violência 2013, e
o recrudescimento da repressão a crimes de várias
naturezas, somados ao alto número de presos que
sequer foram julgados – 44% dos presos brasileiros
estão aguardando julgamento –, são apenas reflexos
de um sistema prisional que está comprovadamente
falido no mundo inteiro.
Diante desses números, fica fácil compreender as
péssimas condições a que são submetidos os detentos brasileiros, cujas condições de vida passam a ser
um agravante da pena, que é a restrição de liberdade.
Diligências realizadas pela CPI do Sistema Carcerário Brasileiro, ainda em 2008, encontraram presos
confinados em pocilgas no Mato Grosso do Sul e presos em meio a ratos e esgoto no Rio Grande do Sul.
A Revisão Periódica Universal, documento produzido pela Organização das Nações Unidas (ONU),
recomenda ao País: “Melhorar as condições das prisões
e enfrentar o problema da superlotação”. Em relatório
anterior, a agência já havia denunciado as péssimas
condições dos presídios, bem como a prática sistêmica de tortura e a impunidade dos agentes do Poder
Público que a praticam.
Essa lógica do encarceramento perpassa todo
o sistema prisional brasileiro e alcança os Centros de
Atendimento Socioeducativos, criados pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente para fomentar a ressocialização de jovens em conflito com a lei, hoje se
transformaram, em sua maioria, em depósitos de seres
humanos vítimas dos mesmos maus de que padece o
sistema prisional para adultos.
As denúncias feitas pelo programa de televisão
semanal Fantástico são inadmissíveis. Funcionários
despreparados e incapazes de lidar com jovens, abusando da força e autoridade a eles conferida por nós,
cidadãs e cidadãos brasileiros, que financiamos esta
barbárie.
Estes profissionais que foram flagrados na Fundação Casa em São Paulo, não são, infelizmente,
a exceção. Em todos os estados brasileiros, temos
acompanhado, pela Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, que tenho a honra de presidir, e pelos veículos de comunicação, denúncias de
graves violações aos direitos humanos de crianças e
adolescentes.
Recente matéria publicada no jornal A Gazeta,
do meu Estado, o Espírito Santo, mostrou que o número de adolescentes em conflito com a lei cresceu
mais de 20 vezes nos últimos dez anos. Na matéria,
a Juíza Coordenadora das Varas de Infância e Juventude do Espírito Santo, Janete Pantaleão, afirma que
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os Municípios e Estados não se prepararam para lidar
com os jovens em conflito com a lei.
Na maioria dos casos, eles se envolvem com
drogas e não recebem nenhuma medida de ressocialização, e acabam reincidindo e superlotando centros
como a Fundação Casa. Ainda segundo a Juíza, em
Vitória, o mesmo técnico que cuida do idoso, das crianças e do deficiente físico também cuida do adolescente
em conflito com a lei.
A Plataforma Dhesca, respeitada instituição internacional que tem atuado na defesa dos direitos humanos no Brasil, apontou que em Tocantins a situação é
a mesma encontrada na unidade da Fundação Casa
denunciada pelo Fantástico. Maus-tratos, torturas e
agressões por parte de agentes do Estado são constantes. E, naquele Estado, a situação ainda se agrava. Como não há outros centros socioeducativos no
Estado, as crianças e adolescentes em conflito com
a lei são confinados na capital, rompendo o convívio
familiar e, com isto, dificultando ainda mais a ressocialização dos menores.
E a família também é vítima desta lógica perversa. São inúmeras as denúncias de revistas vexatórias
pelas quais são obrigados a passar os que querem ver
seus entes queridos presos.
Mulheres grávidas obrigadas a agachar e fazer
força, pondo em risco a vida do feto e a delas, e idosas
e idosos submetidos a exames degradantes são apenas
algumas das denúncias feitas por familiares de presos.
Entre as diretrizes da Comissão de Direitos Humanos e Legislação participativa desta Casa está a
de fomentar o debate sobre possíveis melhorias no
sistema prisional brasileiro.
Por isso, Srª Presidenta e Srs. Senadores aqui
presentes, telespectadores que nos acompanham
pela TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, temos
que enfrentar esse problema. Países como os Estados Unidos, China e Rússia, que têm uma população
carcerária proporcionalmente maior que a nossa, já
estão tomando medidas para o desencarceramento,
propondo penas alternativas. Não estamos defendendo
a impunidade. Quase metade dos presos brasileiros
sequer foi julgado, e grande parte está cumprindo pena
por crimes não violentos, como tráfico de drogas de
pequenas quantidades, reafirmando a lógica perversa, que pune gravemente os que cometem pequenos
delitos e mantém soltos os grandes criminosos.
As penas alternativas têm-se mostrando muito
eficientes por terem caráter educativo e socialmente
útil. No Brasil, são pouco utilizadas, mas, desde 2006,
algumas inovações na legislação, especialmente no
caso do homem autor de violência contra mulher, permitem medidas de responsabilização e educação como
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alternativa à prisão. É o caso do Serviço de Responsabilização e Educação do Homem Autor de Violência.
Reitero que não estamos defendendo a impunidade. Sou solidária às vítimas de violência e suas
famílias. Sou favorável que crimes contra os direitos
fundamentais, como os praticados contra a vida, a integridade física e psíquica devam sofrer sanção penal,
mas ressaltando que o Estado não pode ser violador
dos direitos humanos. Cabe ao Estado zelar pela integridade física e humana dos que estão sob sua tutela.
E mais: cabe a ele garantir à sociedade que devolverá,
após o cárcere, um indivíduo socialmente útil.
Dito isso, quero parabenizar o Governo do Estado da Paraíba, que inaugurou ontem, 20 de agosto,
no Presídio Serrotão, em Campina Grande, o primeiro campus universitário em um presídio, no Brasil. O
campus é da Universidade Federal da Paraíba, e o
primeiro curso oferecido será o de Gestão Carcerária
e Direitos Humanos para os funcionários que trabalham no presídio.
Junto, será ofertado o curso preparatório para o
exame supletivo e oficinas de leituras. O objetivo é que
no próximo ano já tenham presidiários fazendo o curso
superior, mas hoje, dos 500 internos, apenas 13 têm o
Ensino Médio completo. Parabenizo, pela disposição, o
Reitor da UEPB, Rangel Júnior, e o Governador Ricardo Coutinho, pela coragem de abrir uma universidade
dentro de um presídio, o que sinaliza, inequivocamente, a opção pela ressocialização e pela ressocialização
baseada no conhecimento e na cultura, na abertura
de oportunidades que muitas vezes foram negadas
àqueles internos ao longo de toda sua vida.
O Governo Federal tem mostrado compromisso
e empenho na solução do problema prisional brasileiro. É fato, como já listado, que temos ainda um longo
caminho a perseguir na busca da garantia de direitos
humanos aos encarcerados e na ressocialização que
é necessária aos presos, suas famílias, mas, principalmente, para a sociedade.
No último dia 13 de agosto, o Governo Federal
criou um grupo de trabalho interministerial para construir
a Política Nacional de Saúde no Sistema Prisional. O
grupo terá 180 dias para apresentar uma proposta para
o Governo que leve em conta a promoção da saúde e
prevenção de doenças nos presídios,
Este é um importante passo numa caminhada
que já começou. O Governo Federal tem envidado
esforços no sentido de garantir melhores condições
de vida e oportunidades no sistema prisional. Desde
2011, já foram entregues cerca de 7.300 vagas em 11
Estados. No ano passado, o Programa de Capacitação
Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes, o Procap, celebrou convênio com 19 Unidades da
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Federação e este ano pretende expandir para as demais Unidades. Pela primeira vez o Exame Nacional
do Ensino Médio, o Enern, foi realizado em todas as
unidades penitenciárias do País e 23 mil presos fizeram as provas.
Mas tudo isto é muito pouco e demanda, para
além das políticas do Governo Federal, políticas dos
governos estaduais, para melhoria das condições do
sistema prisional. Além disso, a aplicação de medidas
alternativas deve ser a regra e não o encarceramento,
pois esse sistema está comprovadamente falido.
Portanto, Srª Presidenta, precisamos ter coragem
para enfrentar o problema do sistema prisional, sabendo que ele passa, inevitavelmente, pela reformulação
da aplicação das penas no Brasil, e iniciativas como
a justiça restaurativa, que é a justiça na qual se busca
o atendimento das necessidades, o atendimento das
necessidades da vítima, ao mesmo tempo em que
o agressor é convocado a participar do processo de
reparação do dano, tem se mostrado eficiente na ressocialização do indivíduo e da sociedade em muitos
países do mundo, como a Austrália e a Nova Zelândia.
As bases para a solução do problema do sistema
prisional brasileiro já estão dadas: penas alternativas
para infratores de baixo potencial ofensivo, ampliação
do número de vagas no sistema prisional e formação
e capacitação profissional aos presos.
Nós, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, estaremos
acompanhando, debatendo e propondo as políticas
públicas para que a sociedade tenha a segurança de
que os presídios serão espaços de reinserção social
e não centros de torturas e maus tratos.
Srª Presidenta, era isso que eu gostaria de falar
sobre o tema, mas, se me conceder pelo menos mais
um minuto, eu gostaria apenas de ressaltar aqui...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Eu estou lhe dando quatro minutos.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.
Quero apenas ressaltar aqui a audiência pública
que a Comissão de Direitos Humanos realizou nesta
manhã com o objetivo de contribuir com os debates
que serão realizados aqui, no Congresso Nacional, a
respeito da Medida Provisória nº 621, que trata do programa Mais Médicos. Essa audiência pública buscou
discutir, refletir sobre o programa Mais Médicos sob
a ótica dos direitos humanos. Uma mesa muito rica,
com a presença de diversos profissionais, gestores e
representantes de entidades profissionais, que, de uma
forma muito competente, apresentaram os argumentos
e as informações que, com certeza, irão subsidiar o
debate da medida provisória.
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Eu quero aqui destacar a presença do Secretário Substituto da Secretaria de Gestão do Trabalho e
de Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, o Dr.
Fernando Antonio Menezes da Silva; a presença da
Maria do Socorro de Souza, Presidenta do Conselho
Nacional de Saúde; a presença também do Dr. Jorge
José Santos Pereira Solla, Secretário de Estado da
Saúde da Bahia e representante do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde; a presença da Prefeita Maria
Antonieta, de Guarujá, São Paulo, e Vice-Presidenta
para Assuntos das Finanças Públicas da Frente Nacional dos Prefeitos; também a presença do Dr. Geraldo
Ferreira Filho, Presidente da Federação Nacional dos
Médicos; e do Dr. Heleno Rodrigues Corrêa Filho, especialista em saúde coletiva.
Então, esse debate foi...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– ... altamente importante, e o nosso compromisso foi
de que nós iremos repassar para o Relator, o Deputado Federal Rogério Carvalho, que esteve também
conosco durante um período da discussão, todas as
informações colhidas nessa audiência pública, para
subsidiar o seu relatório da Medida Provisória que trata
da contratação de mais médicos.
Era isso, Srª Presidenta.
Agradeço aqui a oportunidade de poder também
falar sobre esse tema. Desejo tudo de bom para a senhora e digo que nós estamos aqui caminhando juntas,
fazendo o nosso trabalho em defesa da vida do povo
brasileiro e, em especial, daqueles que dependem de
políticas públicas eficientes. Nós sabemos que, na área
da saúde, ainda há uma parcela muito significativa
da nossa população nesses locais muito distantes do
nosso País que ainda não tem acesso ao atendimento
médico por falta de profissionais.
Nós esperamos que a Medida Provisória, de fato,
seja aprovada no Congresso Nacional e possa trazer
os benefícios que a população brasileira precisa, especialmente aos mais pobres.
Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senadora Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Vou ler agora um comunicado que vai
alegrá-la também.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica às Senhoras e aos
Senhores Parlamentares que está convocada sessão
conjunta solene do Congresso Nacional, a realizar-se
no dia 27 de agosto do corrente, terça-feira, às 11 ho-
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ras, no plenário do Senado Federal, destinada à Solenidade de Entrega do Relatório Final da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a
Mulher à Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff.
Faço questão de dizer porque V. Exª teve um papel relevante na Comissão de Relatora desta CPMI,
da qual eu fiz parte. Cumprimento-a, mais uma vez,
pela qualidade do trabalho realizado. Será um momento muito relevante, Senadora Ana Rita, a entrega da
conclusão final desse trabalho da CPMI.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Será uma alegria muito grande poder entregar
diretamente nas mãos da nossa Presidenta o relatório,
porque eu tenho absoluta certeza e convicção de que
ela fará todos os encaminhamentos necessários para
que as recomendações ali contidas sejam, de fato,
implementadas em nosso País.
Contaremos com a presença de todos os colegas e de todas as colegas Parlamentares, tanto da
Câmara quanto do Senado, para que possamos fazer
essa sessão solene de forma muito bonita e bastante
participativa.
Muito obrigada, Srª Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Parabéns, mais uma vez, Senadora
Ana Rita.
A Presidência designa, nos termos do disposto
no art. 4º da Resolução do Senado Federal nº 34, de
2013, e dos Ofícios nºs 32, 34, 134, 169 e 235, de
2013, das Lideranças do PSD, DEM, PSOL, PCdoB e
PRB, respectivamente, as Senhoras e os Senhores Senadores Kátia Abreu, Maria do Carmo Alves, Randolfe
Rodrigues Inácio Arruda e Eduardo Lopes para integrarem o Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 32-2013-GLPSD
Brasília, 16 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 1.840/2013-SF, indico o
nome da Senadora Kátia Abreu para integrar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill.
Respeitosamente, – Senador Sérgio Petecão,
Líder do PSD.
OF. Nº 34/13-GLDEM
Brasília, 19 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. nº 1.842/2013, dessa Presidência, indico a Senadora Maria do Carmo, para inte-
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grar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill,
conforme o disposto na Resolução nº 34, de 2013.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
Ofício GSRR nº 134/2013
Brasília-df, 20 de agosto de 2013
Assunto: indicação da vaga do PSOL para o Conselho
da Comenda Dorina Gouveia Nowill
Excentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa
Excelência, na condição de Líder do PSOL, respondo
ao expediente Of. nº 1.836/2013-SF e, tendo em visto
que sou o único representante do Partido no Senado
Federal, indico o meu nome para compor o Conselho
da Comenda Dorina Gouveia Nowill.
Cordialmente, – Senador Randolfe Rodrigues,
Líder do PSOL.
Ofício GSINAR nº 169/2013
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao
Of. nº 1.841/2013-SF, indico meu próprio nome para
integrar, como representante do Partido Comunista
do Brasil (PCdoB), o Conselho da Comenda Dorina
Gouveia Nowill, em conformidade com o disposto no
art. 4º da Resolução nº 34, de 2013.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
Ofício nº 235/2013-GSEL
Brasília, 20 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício SF/1.839, dessa Presidência, indico a
Vossa Excelência meu próprio nome para representar
o PRB, Partido Republicano Brasileiro, na composição
do Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill.
Na oportunidade reitero protestos de elevada
estima e apreço.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes,
Líder do PRB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com a palavra, para uma comunicação pela
Liderança do PDT, o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia, que preside a sessão neste momento...

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria.
PP-RS) – Senador, Acir, apenas para aproveitar que o
senhor está chegando à tribuna para dar boas-vindas
aos jovens estudantes das escolas do Distrito Federal
que nos visitam.
Muito obrigada pela visita.
Está falando o Senador Acir Gurgacz, que é do
PDT, lá do Estado de Rondônia, na Região Norte do
País.
Com a palavra o Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Sejam bem-vindos os alunos e também
os professores que os acompanham.
Sejam bem-vindos à nossa Casa!
Srª Presidente, Srs. Senadores, venho, nesta tarde, falar na tribuna sobre as manifestações que acontecem no Brasil desde julho último, que estão acontecendo e que não pararam. A tendência é não paralisar
por enquanto. São manifestações importantes que trazem um recado diretamente aos políticos brasileiros.
Há quem julgue que essas manifestações tenham
ocorrido sem foco e que as reivindicações não têm
sido claras, não têm sido objetivas para quem está no
Governo, para quem está representando a população,
seja no Executivo, seja no Legislativo estadual, federal
ou municipal.
No meu entendimento, os brasileiros foram às
ruas por estarem cansados da famosa corrupção que
acontece no Brasil. Para mim, as manifestações deixam uma mensagem clara aos políticos, principalmente
aos gestores públicos, sejam eles secretários, prefeitos, governadores, ministros de Estado, secretários de
Estado, secretários municipais.
A população brasileira vem levantando sua voz,
todos os dias, para dizer que não vai ser uma reforma
eleitoral, uma reforma política ou a ampliação de uma
punição legal que resolverá os problemas da Nação.
O que se quer é uma reforma na maneira de agir por
aqueles que ocupam cargos políticos no Brasil.
A Presidenta Dilma, no início de seu Governo,
desencadeou diversas ações de combate à corrupção
no Brasil. Tais ações demonstraram que o Brasil não
pode perder essa oportunidade histórica para reciclar
e renovar as atitudes dos agentes públicos.
A corrupção tornou-se comum, espalhou-se em
todos os setores da sociedade, em praticamente todo
o mundo. Pesquisas recentes, realizadas em vários
países, apontam a corrupção como um mal global.
Considerando que esse foi o principal motivo que levou
milhares de brasileiros às ruas, nós temos a obrigação
de dar uma resposta sintonizada com as manifestações.
Segundo reportagem publicada no jornal O Estado
de S. Paulo, dados indicam que, nos Estados Unidos
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de 1974, somente 3% dos congressistas aposentados
se tornavam lobistas. Hoje a porcentagem é de 42%.
O resultado disso é que a legislação norte-americana
se transformou em um emaranhado de regras e que,
ao analisar qualquer projeto de lei apresentado hoje,
se depara com imensos tratados, dispendiosos, que
se desviam da sua finalidade principal.
Isso não acontece apenas lá. Estou querendo
demonstrar que já no processo de elaboração das
leis é preciso se precaver contra a corrupção. Muitas
vezes, aqui no Congresso Nacional, quando se burocratiza demais, podemos abrir a tal da brecha para a
corrupção. Uma licença, seja ela ambiental, de obra,
seja ela municipal, estadual ou federal, uma medição,
quanto mais burocratizada, deixa o caminho aberto
para consultorias desnecessárias, enfim, para os instrumentos que desviam a finalidade do dinheiro público.
Esse desvio é que faz com que o Brasil perca aproximadamente R$82 bilhões por ano com a corrupção.
A informação não é inédita, já foi publicada em todo o
País. Esse dado foi revelado em outubro do ano passado, e mostrou uma realidade que nós precisamos
mudar urgentemente.
Nos últimos dez anos, segundo estimativas da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), foram desviados dos cofres brasileiros R$720
bilhões. No mesmo período, a Controladoria-Geral da
União fez auditorias em 15 mil contratos da União com
Estados, Municípios e ONGs, tendo encontrado irregularidades em 80% deles. Nesses contratos, a CGU flagrou desvios de R$7 bilhões. Ou seja, a cada R$100,00
roubados, apenas R$1,00 é descoberto. Desses R$7
bilhões, o Governo conseguiu recuperar pouco mais
de R$500 milhões, o que equivale a 7 centavos revistos para cada R$100,00 desviados. Isso é como uma
pedra de gelo na ponta de um iceberg.
Com o dinheiro que escoa a cada ano para a
corrupção, seria possível erradicar a miséria, elevar a
renda dos brasileiros e reduzir a taxa de juros.
Diante de tudo isso, dá para entender bem por
que o movimento das ruas exige que os hospitais sejam padrão FIFA. Isso acontece porque muitos hospitais não foram feitos assim, exatamente por causa do
desvio do dinheiro público. O resultado é que muitas
vezes, depois das obras prontas, há casos em que são
entregues à população hospitais de baixa qualidade,
sem equipamentos. Casos assim acontecem porque
existem gestores públicos que desviam recursos. Esse
é o comportamento que não podemos mais aceitar e
que a sociedade está nos cobrando.
Somos levados a imaginar o quanto estaria desenvolvido este País se não fosse a corrupção. Penso em como estariam os nossos hospitais, as nossas
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estradas, as nossas escolas, os nossos Estados, as
nossas cidades e em como estaríamos vivendo em um
Brasil mais avançado e com muito menos problemas,
principalmente de diferenças sociais.
Faço isso com as emendas por mim encaminhadas para os Municípios de Rondônia. Acompanho
cada uma delas, do empenho até à conclusão dos
trabalhos, para evitar desvios. Destaco o caso da iluminação pública na BR-364, na cidade de Vilhena, e
também as travessias urbanas que foram construídas
em Ji-Paraná, no ano passado. Foram obras executadas em tempo recorde, de excelente qualidade e com
o valor abaixo do previsto. Em Ji-Paraná, acompanhei
pessoalmente a execução. Cumpri apenas o meu dever como Senador, mas cabe também ao cidadão nos
ajudar a fiscalizar.
Srª Presidente, decidimos que precisamos mudar
a legislação para as eleições de 2014, e existe uma
proposta na Casa, uma pequena reforma eleitoral,
com o objetivo principal de reduzir os custos, o tempo de campanha, tornando-as mais claras, baratas e
democráticas, também sempre – o que é mais importante –combatendo a compra de votos no nosso País.
Concordo que é sempre necessário melhorar as
eleições, porque é através do voto que a população
escolhe seus representantes, apesar de que pesquisas
indicam que a maioria daqueles que estão nas ruas,
exigindo mais ética e menos corrupção, não lembram
em quem votou para Deputado, Vereador, Senador e
até mesmo para o Prefeito da sua cidade.
Aqui chamo a atenção da população para o fato
de que os gestores públicos saem, na maioria, das
urnas, e o momento do voto é de muita atenção, responsabilidade e, principalmente, de muito civismo. O
eleitor sabe que não deve vender o seu voto. Mas eu
entendo que as alterações nas regras eleitorais...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo.
PDT – RO) – (...) a fixação de maiores penas para a
corrupção, a ampliação da Lei da Ficha Limpa, a perda imediata de mandato de condenados, como prevê
a PEC 18, de 2013, do Senador Jarbas Vasconcelos,
e outras iniciativas que votamos aqui, aprimoram os
instrumentos de combate à corrupção em nosso País,
mas não atendem às expectativas do cidadão neste
momento. O que, a meu ver, a sociedade exige é uma
mudança de comportamento, da maneira de pensar e
principalmente de agir do ente público. O que é imoral
não deve ser aceito como prática comum.
A sociedade está como nunca esteve antes em
nosso País, indicando os caminhos que temos que trilhar; e esta é uma oportunidade que temos de aprovei-
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tar para que esta Casa, o próprio Congresso Nacional,
não perca o trem da história.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo.
PDT – RO) – Precisamos nos dedicar para blindar a
gestão pública contra a corrupção, e isso significa eliminar as chances de atuação do corrupto, tanto quanto
daquele que corrompe.
Essa legislatura, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, tem a faca e o queijo na mão, as ferramentas legais e a motivação para marcar sua posição nos
livros da História brasileira. Temos a chance de fazer
as mudanças necessárias para mudarmos de vez o
nosso País e mudar, é claro, para melhor. E para isso
precisamos apenas ouvir o clamor das ruas, que vem
em alto e bom som, para que coloquemos um ponto
final na corrupção no Brasil.
Nós do PDT convidamos cada brasileiro, cada
brasileira a repensar essa situação, porque a corrupção
não é um mal que está localizado nessa ou naquela
parcela da sociedade.
Se as empresas que participam de uma licitação,
por exemplo, não forem coniventes com armações e
fraudes, o processo correrá de forma limpa. Se o político corrupto não encontrar quem aceite vender seu
voto, ele não vai se eleger, e sem chegar ao poder ele
não terá como desviar recursos do Governo.
A corrupção afeta a todos nós e o Brasil inteiro
tem de tomar para si a responsabilidade de participar
dessa luta, pois enquanto houver um cidadão que se
cale na espreita de obter alguma vantagem, existirá,
Srª Presidente, o vírus da corrupção no Brasil.
Essas eram as minhas palavras, Srª Presidente.
Eu entendo que é o momento de nós trabalharmos,
concentrarmos os nossos esforços para fazermos uma
eleição em 2014 longe da corrupção, que não haja
compra de votos, porque a corrupção começa exatamente na eleição onde há compra de voto por alguns
daqueles que participam do processo eleitoral.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz pela
colocação feita. E é exatamente isso que a sociedade
está esperando, especialmente aquela que foi às ruas
cobrar mais ética na atividade política.
Eu convido para fazer uso da palavra o Senador
Pedro Simon, como orador inscrito.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não precisa olhar o relógio Senador, que vou
lhe dar mais tempo.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Eu tinha certeza disso.
É que ele entrou muito correndo, Presidente. Ele
entrou muito correndo e foi direto para a tribuna; e saiu
da tribuna e foi direto embora.
Srª Presidente, Srs. Senadores, durante os anos
de 2003 e 2004, o Congresso Nacional debruçou-se
no exame de alterações da Constituição Federal no
que se refere ao Sistema Tributário. Tramitou aqui no
Senado a PEC nº 74, do ano de 2003, que foi promulgada como Emenda Constitucional nº 42. Entretanto,
os pontos divergentes foram desmembrados do texto
da PEC 74, transformando-se na PEC 74-A, que retornou à Câmara dos Deputados para reexame.
Nessa PEC paralela, depois de amplo e difícil
entendimento, diversas bancadas estaduais conseguiram sensibilizar esta Casa, e, no texto que dá tratamento fiscal diferenciado às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e destaque para o semiárido
nordestino, incluímos regiões deprimidas e com estado de degradação. É o caso do Espírito Santo, o Vale
do Ribeira dos Estados do Paraná e de São Paulo,
o noroeste do Estado do Rio de Janeiro, o oeste de
Santa Catarina, o norte do Estado de Minas e, finalmente, a metade sul e o noroeste do meu Estado, o
Rio Grande do Sul.
Como já disse, a matéria voltou à Câmara como
PEC paralela e teve como Relator o ex-Líder do Governo Deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas
Gerais. Estranhamente, a proposição foi rejeitada e
arquivada, num claro e inequívoco descumprimento
de um amplo acordo construído, repito, com extremo
esforço do Senado.
Essa matéria sobre o tratamento diferenciado
para as regiões deprimidas do meu Estado vem sendo
discutida há longos e longos anos. Eu mesmo venho
apresentando emendas que se sobrepõem a novas
emendas que, lamentavelmente, não têm sido aceitas.
Não têm sido aceitas nesta Casa, ou, quando acatadas,
quando aprovadas nesta Casa, e já consegui emendas
a favor do Rio Grande e aprovadas nesta Casa, são,
ou rejeitadas, ou estão na gaveta da insensibilidade
dos membros da Câmara dos Deputados.
Sempre considerei que as leis que incentivam o
Nordeste e o Norte do meu Brasil são absolutamente
corretas e absolutamente justas.
Mas lá, no Rio Grande do Sul, está acontecendo
um caso de uma dolorosa e dramática realidade, uma
realidade que o Congresso, infelizmente, não consegue aceitar e que o Governo Federal, pela inércia, faz
com que fique cada vez pior.
O Rio Grande do Sul sempre foi considerado
um Estado rico. Desde quando houve a Revolução de
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1930, o Rio Grande do Sul era o segundo Estado arrecadador. Primeiro, São Paulo, com mais de 20% da
riqueza nacional; segundo, o Rio Grande do Sul, que
tinha 12% do PIB naquela época. O tempo passou e
as medidas tomadas, simplesmente desdenhadas, fizeram com que a Metade Sul do território gaúcho, na
região de fronteira do Brasil com a Argentina e o Uruguai, se transformasse em uma zona cada vez mais
depauperada.
A Metade Sul do Rio Grande do Sul, localizada
no extremo meridional do País, possui a maior área
fronteiriça do Mercosul, e é integrada por 106 Municípios, ocupando uma área de 153 mil km2. Faz a maioria
do território gaúcho; é 52% do território gaúcho, onde
vivem cerca de 2,6 milhões de pessoas, um quarto da
população do Rio Grande do Sul.
A Ipiranga, a grande e pioneira refinaria de petróleo no Brasil, nasceu lá na Metade Sul, na cidade
de Uruguaiana. Durante muito tempo, resistiu como
grande precursora da indústria petrolífera no País,
até que veio a Petrobras e determinou o fechamento da Ipiranga. A Varig nasceu no Rio Grande do Sul.
Foi a primeira companhia aérea do País. É a pioneira
da nossa indústria de aviação, líder em todo o Brasil.
Infelizmente, ainda se contará a história que levou a
fechar a Varig.
Com esse peso histórico das guerras do passado, a Metade Sul carregou o peso de uma visão
belicosa, que mantinha os nervos crispados. Assim,
proliferaram os quartéis e as concentrações militares
na região. Cidades como Santiago ganharam cinco
quartéis; Itaqui, mais cinco quartéis do Exército; outros cinco em Alegrete e mais três em São Borja. Em
Santa Maria, construiu-se em Camobi a maior base
aérea do Sul do País.
A bitola das linhas férreas no Rio Grande do Sul
é contrária da bitola do Brasil e da Argentina. As nossas são bitolas estreitas. Os trens do Brasil, a partir de
Santa Catarina para cima, são bitolas largas, o mesmo na Argentina. Isso para garantir defesa em mais
de uma guerra entre os dois Estados.
Durante um longo período, quase metade do efetivo da força terrestre brasileira se concentrava no III
Exército, responsável pela segurança da área crítica
da nossa fronteira, com os nossos vizinhos do extremo
sul, notadamente a Argentina.
Mais de 2 milhões de gaúchos saíram do Rio
Grande do Sul, nas últimas décadas, em uma ação
promovida pelo Governo Federal, num arremedo de
reforma agrária ou coisa parecida. Esses 2 milhões receberam estímulo e, desde Santa Catarina e Paraná,
foram subindo, foram para o Amazonas, foram para o
Pará, o Acre, o Maranhão, a Bahia, o Mato Grosso do
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Sul, o Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Goiás e outros Estados. E, hoje, essa colônia gaúcha, inclusive,
fez com que essas regiões se transformasse na grande
região produtora agrícola do mundo inteiro.
E essa gente gaúcha, que era a melhor matéria-prima que tinha o Rio Grande, colonos que vieram
da Itália, da Alemanha, acostumados ao trabalho
duro na terra, foi exportada para o Centro-Oeste e
para o Norte do País. Esses gaúchos levaram desenvolvimento e fizeram esse milagre na agricultura
de outras regiões.
Quando a parte sul de Mato Grosso se emancipou da região norte, o atual Mato Grosso achou que
iria terminar, quebrar, falir, mas os gaúchos foram para
lá e, hoje, o cerrado do Centro-Oeste é a mais próspera região agrícola do mundo – o milagre produzido
e transformado pela brava gente gaúcha.
Sempre achei que essa grave situação na Metade Sul, de onde saiu esse contingente de colonos que
fizeram a fortuna e o progresso de outras terras, merecia solução. Essa transformação radical mostra que
não tratamos aqui apenas de uma questão de gente
que passa fome ou de gente que não tem condições.
Falo de gente...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – ... trabalhadora, capaz, que apenas precisa de
condições para ir adiante, para progredir, para vencer,
como venceu no passado; falo de gente que precisa
apenas de incentivo para ser gente.
Precisamos dar a essa gente as condições para
que façam, na Metade Sul do Rio Grande do Sul, o
milagre que produziram no Centro-Oeste brasileiro.
Com a emenda que apresentei, juntamente com
a Senadora Ana Amélia e o Senador Paim, à PEC do
Senador Aécio Neves, brilhantemente relatada, nós
esperávamos garantir a redenção para aquela nossa
região no Rio Grande do Sul.
Queremos estender, nós, os Senadores pelo
Rio Grande do Sul, à Metade Sul e ao Noroeste do
Rio Grande, além de regiões deprimidas de outros
Estados brasileiros, os meios para o desenvolvimento econômico e social, hoje assegurados às Regiões
Norte, Nordeste e Centro-oeste. Queremos resgatar
os 20 anos depois, de um bom entendimento que
aqui fizemos.
O objetivo último da emenda é possibilitar a criação do Fundo Constitucional de Financiamento da
Metade Sul e Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul, propiciando a recuperação e a integração desse
espaço, descriminado no cenário nacional e regional.
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São necessárias políticas e ações governamentais
para além do âmbito estadual, uma vez que as fronteiras podem constituir um freio ao desenvolvimento
da região. Até recentemente, com relação às zonas de
fronteira, prevalecia o conceito geopolítico de áreas de
segurança nacional, palco de potenciais conflitos entre
países fizinhos. Graças a Deus, essa noção mudou. A
inevitabilidade de uma guerra entre Brasil e Argentina
virou piada de extremo mau gosto.
Ainda agora, com a vinda do Papa Francisco, um
grande argentino, cidadão do mundo, em entrevista a
jornalistas, quando lhe perguntaram como ele se sentia, sendo argentino, como Papa – e a pergunta lhe foi
feita por um jornalista brasileiro –, respondeu com uma
piada: “O Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro”. Isso é uma demonstração de real entendimento
e respeito. Parece mentira, mas, de certa forma, até
nosso melhor jogador de futebol hoje, lá do Santos,
saiu e foi para Barcelona jogar ao lado do argentino
Messi, o argentino melhor jogador do mundo.
Repito: essa noção mudou muito, dando lugar à
cooperação entre as nações, integradas comumentemente em blocos, mas a zona da fronteira ainda sofre
com a herança do passado.
O Rio Grande do Sul, um Estado rico, ao longo
da história assistiu à degradação econômica e social dessa considerável parcela de seu território, a
Metade Sul.
Durante muito tempo, a União impediu que a
Metade Sul se desenvolvesse no mesmo passo do
restante do Estado. O poder central temia invasões de
países vizinhos, graças à herança colonial de conflitos
na fronteira. Em função dessa política,...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... a Metade Sul se ressente, até hoje, da exclusão compulsória da rota de investimentos industriais e
agrícolas que conduziram a outra metade do Estado,
a metade norte, ao desenvolvimento.
O Governo Federal já reconheceu a situação, em
especial a das regiões de fronteira, ao instituir, para
fins de planejamento, a Mesorregião da Metade Sul
do Rio Grande do Sul, visto tratar-se da maior área
fronteiriça do Mercosul, inserida na região de fronteira
com o Uruguai e a Argentina.
O Mercosul representou a ampliação dos fluxos
comerciais e o surgimento de novas oportunidades de
investimento e de exportação, mas a criação de alternativas econômicas para as regiões fronteiriças não
surtirá efeitos sem investimentos na infraestrutura local
e sem garantia aos empreendedores de maior acesso
a financiamentos.
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Os Municípios da fronteira do Rio Grande do
Sul foram os que mais sofreram o impacto econômico e social de acordos multilaterais negociados pelos
respectivos governos no âmbito do mercado comum
regional, que afetaram dramaticamente a agricultura,
a agroindústria, o comércio e o emprego na região.
Com a presente proposição, afigura-se a oportunidade de corrigir distorções, resultantes de estratégias,
decisões diplomáticas e acordos comerciais assinados
pelo Governo Federal com os países vizinhos do Rio
Grande do Sul.
Essa emenda é o instrumento adequado para
garantir um outro futuro às regiões envolvidas, proporcionando-lhes os meios para enfrentar os efeitos
negativos de acordos multilaterais e elevando-as a
níveis adequados de desenvolvimento econômico
e social.
O objetivo final da PEC é possibilitar a criação
do Fundo Constitucional de Financiamento da Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul,
propiciando a recuperação e a integração daquele espaço aos cenários nacional e estadual.
Apresentamos projeto de lei, já aprovado na
Comissão de Justiça e na Comissão de Desenvolvimento Regional, que visa a autorizar o Poder Executivo a criar, para efeitos de articulação da ação
administrativa da União e do Estado do Rio Grande
do Sul, a Mesorregião Metade Sul do Estado do Rio
Grande do Sul.
Esse importante projeto aguarda somente a inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Senado. Aproveito, desde já, para solicitar a V. Exª, Srª Presidente
– gaúcha, brilhante representante da nossa gente –
que, estando na Mesa neste momento, determine que
seja incluído na Ordem do Dia o projeto que está na
gaveta, esperando o quê não sei. Repito: trata-se do
PLS nº 315/2003-Complementar, que na Ordem do dia
pode ser incluído. É matéria vital para o Rio Grande do
Sul, para a qual apelo à sensibilidade de meus pares
e dos Srs. Líderes.
Srª Presidente, tradicionalmente, os brasileiros
confundem o Pampa com o Rio Grande do Sul Essa
é uma região muito importante para nós. É emblemática, porque está ligada ao nascimento do Rio Grande, mas, infelizmente, hoje, já não é mais, como foi no
passado, a região mais rica do Rio Grande; pelo contrário, a riqueza está hoje na Metade Norte, entre os
morros e os vales, onde foi mais intensa a imigração
alemã e italiana.
Os campos verdes do Pampa são, para muita
gente, o cenário único do extremo sul brasileiro. Não
é verdade. Nossa geografia é múltipla, temos as belíssimas regiões serranas, com suas cidades de fortes
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tradições italianas e alemãs; temos as pujantes cidades
criadas por alemães à beira dos nossos rios; temos o
litoral, sempre batido por fortes ventos, com duas antigas e importantes cidades – Pelotas e Rio Grande; e
também temos o nosso planalto com seus campos e
seus grandes cânions.
O Rio Grande do Sul tem uma geografia variada, mas são os campos verdes intermináveis que
mexem com o imaginário dos que não conhecem
nossa terra. De certa forma, o Pampa, às vezes, é
visto como uma imagem que representa abundância, fartura, riqueza, mas essa é uma imagem que
está longe da verdade.
Os estudiosos da questão que nos trouxe a esta
tribuna – que é o empobrecimento e a estagnação econômica da Metade Sul do Rio Grande – estabeleceram
uma linha imaginária para dividir o nosso Estado. Essa
linha divisória vai de São Borja a Camaquã, passando
por Santa Maria, no centro do Estado.
Ao Norte, fica a região mais rica do Rio Grande;
ao Sul, estão as cidades com economias deprimidas,
população minguante e altos índices de pobreza e
violência.
O Norte do Estado é marcado pela pequena ou
média propriedade, operada por descendentes de
imigrantes alemães ou italianos, com suas culturas
de subsistência, onde as cidades são bem próximas
umas das outras. Foi ali que surgiram, quase que artesanais, muitas das nossas grandes indústrias que
hoje exportam sua produção e o nome do Rio Grande
para o mundo todo.
O Censo de 2010 mostrou que praticamente todas as cidades da Metade Sul perderam população
ou tiveram crescimento demográfico pífio. A cidade de
Três Passos, que há 30 anos tinha cerca de 25 a 30
mil habitantes, hoje tem a metade, 16 mil habitantes,
porque a metade migrou do Rio Grande do Sul.
Apenas o Município de Rio Grande, onde está
o nosso porto marítimo, cresceu consideravelmente,
graças aos estaleiros lá instalados.
É impressionante o êxodo da gente da Metade
Sul e da região noroeste do Rio Grande do Sul.
Das nossas cidades empobrecidas partem todos
os anos milhares de cidadãos que vão em busca de
melhores oportunidades de trabalho, das oportunidades que não encontram na terra que amam, na terra
que construíram, na terra que desenvolveram.
Esse êxodo para outras regiões do Estado e
muito mais ainda para outros Estados da Federação
intensificou-se nas últimas duas décadas.
A falta de perspectiva, a impossibilidade de alcançar uma vida decente e de obter um trabalho dig-
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no conduz muitos, especialmente os mais jovens, às
drogas e a outros vícios.
A pobreza arraigada induz muitas vezes à violência, aos assaltos, à morte.
Sim, senhores, a violência e o abuso das drogas
atingem níveis altíssimos na nossa zona de fronteira.
Levantamentos recentes mostraram que algumas
cidades da Metade Sul têm indicadores econômicos e
sociais semelhantes...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... aos de cidades paupérrimas dos Estados mais
pobres da Federação.
Os níveis de IDH, taxa de analfabetismo, renda
média e mortalidade infantil desses Municípios não
são compatíveis com o nível médio de nosso Estado.
Os principais fatores históricos do empobrecimento dessa Metade Sul são a propriedade majoritariamente extensa (latifúndios) e concentradora de
renda, o conservadorismo da classe empresarial e
o que hoje se pode chamar de falta de um espírito
empreendedor.
O latifúndio começou pela pecuária e, em anos
mais recentes, concentrou-se na produção de arroz.
O latifúndio, tradicionalmente, emprega pouca mão
de obra, e a renda que gera fica concentrada em poucas mãos.
Só para comparar, lembro que, na parte Norte do
Rio Grande, nós temos, majoritariamente, a pequena
ou média propriedade, com produção agrícola variada, que acaba gerando uma renda que é dividida entre
muitos. Essa foi a base que permitiu o nascimento, no
passado, de muitas indústrias de fundo de quintal que
hoje têm presença no mercado internacional.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – O charque era o alimento dos escravos e dos
mais pobres de todo o Brasil durante o Império.
A riqueza gerada pelo charque permitiu o surgimento de um grande número de indústrias importantes
no Rio Grande do Sul, notadamente em Pelotas e Rio
Grande. Porém essas indústrias, mais tarde, perderam
terreno para Porto Alegre, mais bem situada, já que ficava mais próxima da região colonial, onde havia mais
renda e uma renda melhor dividida.
Os historiadores lembram que a riqueza do charque não propiciou ao Sul do Rio Grande a melhoria
do nível tecnológico necessário à nossa pecuária, ao
contrário do que ocorreu no Uruguai e na Argentina,
onde havia políticas de incentivo à melhoria da atividade pastoril – confinamentos, cuidados veterinários,
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o cercamento de propriedades e a mão de obra mais
bem treinada e melhor remunerada.
Há outro fator importante no declínio da região.
Desde a época do Império, a zona de fronteira com
Uruguai e Argentina foi motivo de forte preocupação
do poder central.
(Interrupção de som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Desde os anos 1930, várias leis federais restringem o estabelecimento de empreendimentos industriais
naquela zona. (Fora do microfone.)
Ainda hoje, a Lei da Faixa de Fronteira impede
que sejam instalados, a menos de 150km da fronteira,
indústrias que tenham capital, majoritariamente, em
mão de estrangeiros.
O Deputado Estadual Frederico Antunes, bravo
deputado que tem presidido uma comissão que vem
estudando, com muita profundidade e com muita competência, essa questão, deu a nós um bom exemplo
a essa restrição: as eficientes empresas europeias
que estão instalando equipamentos para exploração
da energia eólica na cidade de Osório não poderiam
fazer o mesmo em Santana do Livramento...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... simplesmente porque, para operar na zona de
fronteira, o capital da empresa tem que ser obrigatório
e majoritariamente nacional.
Boa parte dessa Lei da Faixa de Fronteira foi
inspirada pela paranoia de governantes brasileiros
do passado de que seria inevitável a eclosão de uma
guerra com a Argentina. Temia-se que, havendo um
conflito armado, grandes indústrias se transformariam
em alvos fáceis.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Essas leis restritivas foram sendo renovadas, inclusive com a ampliação da área, em 1937, para 150km.
O declínio da Metade Sul pode ser avaliado com
clareza nos censos populacionais. Em 1890, 53,68%
dos gaúchos viviam nos Municípios da Metade Sul,
enquanto, na Metade Norte, estavam 46,32% dos
nossos habitantes.
Passados 110 anos, no ano 2000, a Metade Sul
detinha apenas 31,13% dos moradores do Estado,
ao mesmo tempo em que a Metade Norte chegava
a 68,87% dos moradores do Rio Grande. Em pouco
mais de um século a Metade Sul viu sua população
ser reduzida a menos de um terço do total do Estado.
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Outro grave indicador é o Produto Interno Bruto.
Quando foi realizado o primeiro estudo sobre o PIB do
Rio Grande do Sul, em 1939...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... a Metade Sul participava com 38,33% da riqueza gerada pelos gaúchos. Num levantamento feito
60 anos depois, em 1999, a participação da Metade
Sul havia caído para menos da metade do que fora:
17,27%. De 38%, que representava do PIB gaúcho,
baixou para 17% em questão de 20 anos. Isso mesmo: a Metade Sul é responsável hoje por menos de
20% da riqueza do nosso Estado, o maior em área,
o maior em possibilidades, e infinitamente menor em
resultados.
Quais são mesmo os fatores que levaram a Metade Sul ao empobrecimento? Respondo: a presença maciça do latifúndio, a concentração da renda, a
distância dos centros consumidores, a precariedade
dos meios de transportes e até mesmo, em parte,
a pobreza do solo, que não serve para alguns tipos
de cultivo.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – A preocupação aumenta com outro indicador, o
da Produção Industrial do Estado. Em 1939, a Metade
Sul detinha 34,6% da produção industrial do Rio Grande
do Sul. Em 1999, essa participação havia caído para
18,4%, ou seja, caiu quase 50%.
Como é que a Metade Sul do Rio Grande pode
sair dessa situação? Principalmente com o estabelecimento de políticas de benefícios fiscais, que é o que
estou pleiteando aqui. Por que os benefícios fiscais?
Porque a Metade Sul precisa investir maciçamente em
educação de qualidade; porque a Metade Sul...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... tem que investir em tecnologia e pesquisa;
porque a Metade Sul precisa mudar sua cultura empresarial para alcançar o empreendedorismo que a resgatará. Mas, para que tudo isso se concretize, é preciso
que todo o Rio Grande se una em torno dessa meta
que é essencial para o futuro de todo o nosso Estado. Dinamizar o extremo Sul do Brasil é fundamental
para o desenvolvimento harmonioso do nosso Estado
e também para a Nação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero encerrar esse meu pronunciamento, pedindo a transcrição nos Anais do Senado Federal do editorial do dia
21 de agosto do jornal Zero Hora, intitulado: “Sim, mas
com resultados”.
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O editorial do Zero Hora prega a união de todos os gaúchos em torno dos interesses do Estado.
E lembra as maiores mobilizações que uniram líderes
de todos os partidos em favor do Rio Grande do Sul,
destacando, por exemplo, a instalação do Polo Petroquímico em Triunfo, em 1980.
Eu peço, Sr. Presidente, a transcrição do editorial
do jornal Zero Hora, que trata exatamente dessa matéria, pois parecia impossível que o Polo Petroquímico
fosse para o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande se
uniu e conseguiu que isso acontecesse.
Eu não sei, Sr. Presidente, mas acho crível e necessário. Quando falamos do seu Estado do Alagoas,
quando falamos de algumas regiões do Brasil que têm
problemas, há uma unanimidade em torno do Brasil de
que isso é verdade, de que é necessário fazer alguma
coisa. E nós ficamos, inclusive, com a consciência pesada quando não se faz isso, porque isso é obrigatório,
olhar para o Nordeste, olhar para Alagoas, olhar para
as regiões onde os problemas de água influenciam os
problemas do clima, que são graves. Isso, hoje, o Brasil pode não fazer, mas devido à consciência do povo
brasileiro e à nossa, que estamos representando toda
a Nação brasileira, não tenho nenhuma dúvida de que
qualquer projeto dessa natureza tem o nosso apoio e
a nossa solidariedade.
Agora, felizmente, nós somos um grande Estado. Modéstia à parte, temos uma história, temos uma
biografia, somos um Estado rico e somos um Estado
próspero. E essa região de que estou falando aqui foi
a região, lá atrás, mais rica do Brasil. Cem anos atrás,
essa região era a mais próspera.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – Uruguaiana, Livramento, Alegrete, São Borja faziam parte de uma região de prosperidade, de
desenvolvimento. Pelotas, os seus filhos iam estudar na Europa. Contam até que os filhos estudavam
na França e vinham com uma cultura desenvolvida.
Gaúchos e colonos com botas e bombachas saíam
de lá e chegavam na França em suas universidades
e se transformavam em jovens com roupas bonitas,
gravatinha borboleta, aprendiam que a mulher não
andava dois metros atrás do homem, mas o homem
é que fazia a gentileza, dava a mão, beijava a mão.
Tudo isso começava a mexer com aqueles brasileiros, porque era uma cultura do mundo, mas que não
era tão conhecida do colono: “o que essa gente está
fazendo?”
Pois era isso o que acontecia.
Uruguaiana, Alegrete, Livramento (Fora do microfone.) e Bajé, os seus filhos estudavam na França,
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voltavam para o Brasil e eram grandes nomes. Se nós
olharmos a Revolução de 30, se olharmos os grandes
nomes da política sul-rio-grandense, veremos que eram
todos da Metade Sul. Se nós olharmos para Getúlio
Vargas, se nós olharmos para João Goulart, se nós
olharmos para João Neves da Fontoura, se nós olharmos para Borges de Medeiros, se nós olharmos para
Oswaldo Aranha, nós vamos ver que toda essa gente
era lá da Metade Sul, lá dessa região, onde nasceram,
se criaram e se desenvolveram, coisa que não há hoje.
Isso é uma maldade.
Se eu levar V. Exa – aliás, V. Exa já esteve – numa
cidade que nem Pelotas, que nem Uruguaiana, que
nem Quaraí, V. Exa vai ver uma cidade, uma ponte
espetacular para o lado de lá, um teatro de primeiro
mundo, feito a exemplo de um teatro de Paris. A gente
fica boquiaberto de ver a beleza daquele teatro numa
cidadezinha que está em miséria, com...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... as casas meio que caindo, sem progresso,
sem desenvolvimento, um teatro praticamente sem
funcionar.
Sr. Presidente, Senadora Ana Amélia, com toda
a sinceridade, não sei se não seria o caso de a gente
até pensar na criação de uma subcomissão temporária para convidar os nossos irmãos do Brasil para que
fossem lá, olhassem e reparassem.
Nós não estamos pedindo, nós não estamos dizendo que é uma região de fome, de miséria. É uma
região que já foi rica, que já teve progresso, que tem
condições de se desenvolver, apenas perdeu o horizonte, perdeu a razão de ser porque não lhe dão
chance de nada.
Olha, o Rio Grande, no momento em que levaram
um estaleiro para lá, está explodindo. A cidade de Rio
Grande está se desenvolvendo que é qualquer coisa
espetacular! Foi só lhe darem uma chance para que
fizesse alguma coisa.
Eu acho que isso precisava ser feito e deveria
ser feito. Isso magoa porque a gente vê o seguinte: o
Sul é São Paulo ...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... o Sul é Minas, é o Rio de Janeiro, é o Paraná
(Fora do microfone.), é o Norte do Rio Grande do Sul,
mas nós temos uma metade ali que não é isso. E nós
queremos apenas que tivesse um tratamento, não de
piedade, não de caridade, mas de um plano de fórmula
para que essa turma pudesse voltar a crescer.
Eu agradeço a tolerância de V. Exa, agradeço a
presença da Senadora Ana Amélia e digo que o Se-
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nador Paim não está aqui, neste momento, porque foi
chamado urgentemente para uma reunião, mas eu falei
em nome dele também.
Muito obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e 2º,
do Regimento Interno.)
Editorial de Zero Hora em 2 de agosto de 2013
SIM, MAS COM RESULTADOS
O relançamento da campanha Rio Grande do
Sim constitui-se numa oportunidade importante para
os gaúchos repensarem as razões que vêm levando
o Estado a perder algumas de suas mais disputadas
conquistas, a começar pela excelência de sua qualidade de vida. Por isso, é essencial que a iniciativa, em
comemoração ao cinquentenário da ADVB/RS, defina
um plano concreto de ação, para que a sociedade possa participar e acompanhar os avanços desta mudança de cultura para o Estado. Por mais que tenham sua
história ligada a antagonismos políticos, esportivos e
comportamentais, foi nos momentos de convergência
que os gaúchos conseguiram concretizar alguns avanços significativos.
Um das conquistas mais marcantes para o Estado, obtida por meio de mobilização da sociedade
acima de interesses políticos e partidários, foi a instalação do Polo Petroquímico em Triunfo na década de
80 do século passado. Disputado por outras regiões
do país, o empreendimento que significou um divisor
para a economia gaúcha só se tornou possível devido
à pressão de entidades da sociedade civil e da união
das bancadas do Rio Grande do Sul no Congresso.
Foi essa capacidade de articulação que, mais recentemente, facilitou o implemento na duplicação do trecho sul da BR-101.
A campanha atual pretende estimular a população a se mobilizar em torno de uma agenda comum,
acima de divergências de qualquer ordem. Nesse
esforço para lutar em favor de propostas sobre as
quais haja mais convergência, é importante que os
gaúchos definam metas e privilegiem causas coletivas como a educação. Ninguém precisa abandonar
sua visão de mundo. Basta, apenas, dialogar, negociar, abrir espaço para concessões que beneficiem
o Estado, deixando em segundo plano interesses
setoriais e particulares.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Benedito de Lira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Cumprimento o Senador Pedro
Simon por mais esse brilhante pronunciamento e defiro
o seu pedido, na forma do Regimento, para que haja
a transcrição do editorial do Zero Hora.
A Presidência esclarece que, na Ordem do Dia de
hoje, estão pautados projetos de autoria da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito de Violência contra a
Mulher no Brasil.
Os itens 11 a 17 são oriundos do relatório, que
visou a investigar a situação de violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte
do Poder Público, com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres
em situação de violência.
Segundo relatório final, a CPMI constituiu um
grupo de trabalho sobre legislação, coordenado pela
Deputada Marina Sant’Anna e integrado pelos Deputados Dr. Rosinha e Eduardo Azeredo e pela Deputada Rosinha da Adefal e pela Senadora Ana Amélia.
O grupo de trabalho se reuniu, em duas ocasiões,
com o consórcio nacional de ONGs, que elaborou a Lei
Maria da Penha e analisou mais de 50 proposições em
tramitação no Congresso Nacional. O resultado desse
trabalho está consubstanciado nas proposições legislativas apresentadas pela CPMI.
Os projetos tramitam conforme dispõem os arts.
142 e 143 do Regimento Comum. O art. 142 diz que
os projetos elaborados por comissão mista são encaminhados alternadamente ao Senado e à Câmara
dos Deputados. Sendo assim, metade dos projetos
apresentados pela CPMI estão pautados hoje para
apreciação em primeiro turno.
Os projetos, que terão início de tramitação na
Câmara dos Deputados, após análise daquela Casa,
serão analisados também por esta Casa do Congresso Nacional.
Antes de passar à Ordem do Dia, concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente Renan Calheiros, quando surgiram os clamores da população com respeito às diversas transformações que precisamos fazer, dentre eles o clamor
tão importante da reforma político-eleitoral, inclusive
tendo em conta as manifestações de segmentos, tais
como o combate à corrupção e o anseio por eleições
limpas, diversas outras entidades estiveram presentes
convidando inúmeros Senadores e Deputados para
com elas dialogar a respeito da reforma política, o que
fez surgir uma preocupação. E peço a V. Exª, se puder,
que nos responda.
Uma delas refere-se ao esforço – acredito que
V. Exª tenha expressado que o Congresso Nacional
estaria atento a isso – que devemos fazer para analisar, por exemplo, alguns temas da reforma política.
Nós temos, creio eu, até 3 de outubro, porque as
eleições de 2014 se darão no primeiro domingo de
outubro do ano que vem, dia 5 de outubro. Ou seja,
nós temos até os primeiros dias de outubro para
que eventuais temas da reforma política eleitoral
possam ser apreciados e votados nas duas Casas
do Congresso Nacional. São oito dias de agosto, 30,
de setembro e dois, três dias de outubro. Portanto,
o prazo está diminuindo. E eu gostaria de saber,
Sr. Presidente, se puder nos dizer, qual o esforço
que todos os Senadores, o Presidente da Casa e o
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Vital do Rêgo, poderemos fazer para, pelo menos,
votarmos alguns pontos que poderão ter validade
já para as eleições de 2014, atendendo, inclusive,
ao próprio apelo da Presidenta Dilma, que nos propôs a realização de plebiscito para abordar alguns
temas importantes, dentre os quais o financiamento de campanha. O movimento por eleições limpas
propõe, por exemplo, que extingamos a possibilidade
de doações de pessoas jurídicas.
Nós, do Partido dos Trabalhadores – inclusive eu,
como Senador –, estamos de pleno acordo em relação a esta matéria e prontos para votá-la. Há projeto
do Senador Jorge Viana explicitamente só sobre este
item. Poderíamos, por exemplo, votá-lo, na próxima
quarta-feira, se houver um esforço conjunto.
Relacionada à questão do financiamento, há a
proposta do movimento por eleições limpas, sugerindo um limite de R$700,00 de contribuição da pessoa
física. Um valor próximo de R$700,00, de R$1.000,00
me parece que seria algo de bom senso. Poderíamos
votar essa questão, também, na Comissão de Constituição e Justiça, em caráter terminativo, e logo man-
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darmos para a Câmara. Nesses quarenta e poucos
dias, teríamos tempo hábil.
E tenho um projeto no sentido da transparência,
em tempo real, de todas as contribuições, sejam do Poder Público sejam de pessoas físicas – possivelmente
não mais de pessoas jurídicas – para cada partido e
cada candidato, registradas ali na página eletrônica,
no sítio eletrônico de cada um. E assim por diante.
Há propostas de realização de prévias em cada
eleição, em dois turnos: primeiro, sobre ideias, partidos e proposições; em outro, sobre quem é que vai
defender. Ou seja, essa é uma forma de cada partido
sempre realizar prévias para a escolha, até eventualmente, da ordem na lista de cada partido e de regras
para prévias de eleições majoritárias.
Os países democráticos têm progredido muito na
forma de organizar as prévias. Na França, por exemplo, o Partido Socialista francês realizou uma prévia
exemplar, no meu entender. Havia cinco pré-candidatos
à presidência, e todos realizaram três debates públicos. Havia 200 mil filiados, mas o Partido Socialista
francês convidou todos os eleitores simpatizantes
dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que
estavam de acordo com o programa do partido, para
comparecerem. Dois milhões e setecentos mil eleitores
compareceram no primeiro turno. Houve um segundo
debate, na quarta-feira, entre os dois vencedores. No
domingo seguinte, Monsieur Hollande vendeu Madame Aubry. Três milhões compareceram, um resultado
formidável. Aquele movimento teve uma tal força que,
inclusive, no primeiro semestre do ano passado, Monsieur Hollande venceu as eleições contra um candidato
forte, o Presidente da República em exercício, que era
o Presidente Sarkozy. Cito como exemplo. Poderíamos
avançar nessa direção.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – O PSDB está pensando em fazer prévias
e poderia pensar em ideias como essas.
E eu tenho proposto ao meu partido, o PT, que
avança em uma direção como essa de aperfeiçoamento
da nossa forma de escolher candidatos. Acho que há
um consenso no PT de que a Presidenta Dilma deva
ser a nossa candidata.
Mas, por exemplo, se alguém quiser comigo disputar a vaga de Senador em 2014, que é a única do
PT ou dos partidos coligados, até como um potencial
candidato, digamos, de seu partido, o PMDB, ou de
outro, eu abriria a prévia para todos os eleitores de
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São Paulo que quisessem votar em uma prévia dessa
natureza para escolher o candidato ao Senado.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– V. Exª me permite?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Agradeço, Sr. Presidente, se V. Exª
puder dar essa informação ao movimento por eleições
limpas, ao Inesc, à OAB, enfim a todos que estão nos
conclamando para avançar na votação da reforma política; aliás, um apelo, também, da Presidenta Dilma e
das manifestações nas ruas, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do Senador Eduardo Suplicy.
Lembramos que o art. 16 da Constituição Federal
diz que a lei que altera o processo eleitoral entrará em
vigor na data da sua publicação, não se aplicando à
eleição que ocorra até um ano antes de sua vigência.
Trata-se do art. 16 da Constituição Federal.
Eu queria só lembrar, rapidamente, antes de
concedermos a palavra à Senadora Ana Amélia, que
há um grupo constituído na Câmara dos Deputados.
E, na semana que passou, nós fizemos uma reunião
com os Líderes do Senado Federal, para que aproveitássemos a tramitação de um projeto de iniciativa do
Senador Romero Jucá, porque são muitos os projetos
que estão tramitando na Casa, e, de forma conjunta,
pensando as outras matérias, pudéssemos votar essa
reforma política eleitoral.
É evidente que todos nós sabemos que, com relação a dois pontos, fundamentalmente, a necessidade
de substituirmos o sistema eleitoral, que é proporcional,
uninominal, e de definirmos, também, critérios para
o financiamento de campanha, não há modelos que
possam ser entendidos como modelos consensuais.
E nós precisamos, para alterar a Constituição, de 49
votos “sim” no Senado Federal e 308 votos “sim” na
Câmara dos Deputados. É por isso...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me.
Mas o financiamento de campanha pode ser tratado por projeto de lei em caráter terminativo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Por lei ordinária.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... e até quarta-feira que vem na CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pode, pode, pode.
O financiamento pode, sim.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Tal como propõe o projeto do Senador
Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É uma proposta muito interessante do Senador Jorge Viana.
Portanto, eu queria dizer a todos – eu já tive a
oportunidade de receber o movimento por eleições limpas e de conversar com a OAB em várias ocasiões e
com as demais entidades que compõem o movimento
– que, no que depender do Senado Federal, nós vamos agilizar de todas as formas essa tramitação, para
que possamos dar, na forma do art. 16 da Constituição
Federal, uma resposta no prazo que o País espera.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de começar a Ordem do
Dia, eu concedo a palavra, com muita satisfação, à
Senadora Ana Amélia, para uma comunicação inadiável, na forma do art. 14 do Regimento Interno do
Senado Federal.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Presidente Renan Calheiros.
Serei bem breve.
Caros colegas Senadores e Senadoras, nós discutimos muito aqui no Senado – e a Câmara também
o fez– o programa Mais Médicos da Medida Provisória
621. Os vetos foram mantidos, porque, num regime democrático e com voto secreto, o Governo viu acolhido
o que havia desejado, pedido e instado nesta Casa,
apesar da complexidade deste tema. E, para suprir uma
necessidade, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
anunciou a contratação de 4 mil médicos, dos quais
400 deverão chegar já na próxima semana.
A minha indagação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é porque eu penso que o Governo está omitindo muitas informações relevantes nessa matéria.
No contrato referente à chegada de 400 médicos de
Cuba não está claro se há uma contratação individual com cada profissional – estaremos contratando de
fato médicos –, ou se o Governo está contratando com
o governo cubano, portanto contratando um serviço
e terceirizando pessoas, e aí há a precarização do
serviço. O Governo brasileiro vai pagar ao governo
cubano e não aos médicos que virão para cá. Essa
é questão relevante a ser esclarecida, para evitar até
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a exploração por um país de uma atividade relevante
como a Medicina.
Nós queremos que o problema da assistência à
saúde no Brasil seja resolvido, mas temos o direito de
saber quais as condições.
Primeiro, as questões logísticas. Chegarão 400
médicos. Para onde irão? Para uma unidade militar?
Em que unidade militar? Como é que eles sairão de
Cuba? Em aviões cubanos ou em aviões da Força Aérea Brasileira? Serão as Forças Armadas obrigadas
a fazer a logística para esse transporte, esse acolhimento e essa hospedagem? Onde ficarão? Ficarão
hospedados em unidades militares, portanto, à custa
do contribuinte brasileiro, para prestar uma atividade
para a sociedade civil?
São esclarecimentos fundamentais e necessários,
Senador Renan Calheiros, para que nós possamos
entender melhor e, na medida do possível, colaborar
para uma solução. O problema é que fazer as coisas
dessa forma, com pouca transparência, isso se explicaria para a sociedade. Olha: “Estamos trazendo 400
médicos, virão em aviões da FAB, custarão tanto, ficarão em tais e tais lugares.” Então, nós não sabemos.
E até me chamou atenção, porque o jornalista
Fernando Ravsberg, que é correspondente da BBC
Mundo em Havana, informou que o contingente de
profissionais da saúde cubanos fora da ilha inclui atualmente 15.000 médicos – 2.300 oftalmologistas, 5.000
técnicos de saúde e 800 prestadores de serviços trabalhando em 60 países e gerando lucros ao regime.
As cifras falam em US$5 bilhões, o equivalente a mais
de R$10 bilhões ao ano.
O serviço que os médicos cubanos prestam,
por exemplo, à Venezuela, permite que Cuba receba 100 mil barris diários de petróleo. Ora, um médico não recebe um barril de petróleo. Então, como é
feito esse pagamento do governo cubano aos seus
médicos, aos profissionais ali formados? E também
há profissionais em outros países da região – cerca
de 4.000 na África, mais de 500 na Ásia e Oceania
e 40 na Europa.
Fontes oficiais dizem que a Venezuela pagaria
esse serviço por consulta, e a mais barata custaria
US$8, dados de 2008. Já a África do Sul pagaria mensalmente US$7 – US$8 no caso da Venezuela e US$7
no caso da África do Sul. Para muitos países em desenvolvimento, o atrativo dos médicos cubanos é que
eles estão dispostos a trabalharem em lugares que os
médicos locais, no caso os brasileiros, evitam, como
bairros periféricos ou zonas rurais de difícil acesso,
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onde moram pessoas de baixíssimo poder aquisitivo.
Além disso, em geral, eles também receberiam remunerações mais baixas.
É por isso que eu penso que, se o Governo quiser
ter o apoio desta Casa, precisa dar todos os esclarecimentos necessários em relação a uma transparência nesse programa, que é relevante, não há dúvida.
Penso que a nossa responsabilidade é colaborar para que os brasileiros, especialmente das camadas mais pobres da população, tenham sim acesso
à assistência médico hospitalar, à assistência médica, especialmente à prevenção, como é o Programa
Saúde da Família, mas não é dessa forma com pouca
transparência.
Então essas informações são necessárias e o
Ministro Alexandre Padilha, com tanta convivência
com o Congresso Nacional, tem essa oportunidade de
demonstrar e trazer as informações necessárias para
dizer como chegarão esses 400 médicos, se chegarão,
como eu disse, para unidades militares, onde ficarão
hospedados, em que condições inclusive eles ficarão
hospedados aqui, porque isso será à custa do trabalho
e à custa da sociedade brasileira.
Nós queremos a solução, mas também queremos muita transparência numa decisão que até nos
surpreendeu pela forma como ela foi anunciada depois
do que se discutiu aqui.
Há aqui um projeto tramitando, de iniciativa do
Governo, em relação ao Ato Médico, que é relevante, esperamos que logo seja discutido e aprovado.
O Governo já submeteu, já foi submetida a questão
dos vetos em relação ao Ato Médico e também aos
programas que o Governo está fazendo no Programa
Mais Médicos, e eu penso que a transparência é o
melhor remédio, Senador Jayme Campos, o melhor
remédio para uma democracia, especialmente em
se tratando de saúde dos brasileiros, especialmente
dos mais pobres.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a comunicação
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Os itens de votação nominal ficam, portanto. desde já pautados para a próxima semana.
O item 7 nós vamos fazê-lo, que é apenas discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 32.
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Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão, Senador Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Proposta de emenda à Constituição nº 42...
Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
45, de 2009, tendo como primeiro signatário o
Senador Renato Casagrande, que acrescenta
o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema
de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
Senador Gim Argello.
Há, sobre a mesa, duas emendas que serão publicadas na forma regimental, de autoria, respectivamente, dos Senadores Sérgio Petecão e Luiz Henrique.
São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora, nós passaremos à apreciação das matérias da Comissão Mista Parlamentar
de Inquérito.
Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– É só uma dúvida, Sr. Presidente.
O projeto que o senhor leu anteriormente é a
PEC nº 45, não é? Ela foi lida, mas não será votada
hoje. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É. Ela está ainda em fase de discussão. Vamos ter ainda outras sessões de discussão.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu quero aqui
fazer uma ressalva, porque há uma expectativa muito
grande de que essa PEC seja aprovada.
É uma iniciativa, um projeto de lei que foi apresentado anteriormente pelo Senador Renato Casagrande. E o Estado do Espírito Santo, na pessoa da
Secretária de Controle do Estado, Angela Silvares,
deseja muito que essa PEC seja aprovada o mais rápido possível. Ela tem nos cobrado muito isso, com
muita frequência. Então, eu quero aqui expressar esse
sentimento do Governo do Estado do Espírito Santo,
que tem a expectativa de que essa PEC seja aprovada o mais cedo possível e que tem, com certeza,
todo o nosso apoio.
Eu gostaria também de poder ratificar esse desejo do Estado, dizendo que também eu particularmente
gostaria muito que ela fosse aprovada o mais rápido
possível, dentro dos trâmites legais, mas que fosse
aprovada o mais cedo possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Item 11 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
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Discussão, em primeiro turno. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Ela vai ser discutida em primeiro turno hoje e o
segundo turno também hoje? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O primeiro turno hoje e o segundo turno na próxima terça-feira.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Na próxima
sessão. Só quero aqui manifestar, primeiro, a nossa
alegria de poder ver os projetos de lei apresentados
pela CPI na pauta da sessão do Senado Federal. Em
particular, esse projeto de lei que tipifica o feminicídio é muito importante, eu diria que é uma inovação
que o Brasil estará fazendo, se ele for aprovado aqui
no Senado Federal, onde estará dando um conceito
novo ao femicídio contra as mulheres que chamamos
de feminicídio, ou seja, é o crime cometido contra as
mulheres pelo fato de serem mulheres. O projeto define as condições e as circunstâncias que podem ser
identificadas como feminicídio.
Então, contamos, a CPMI conta e eu, particularmente, conto com o apoio de todos os colegas, Senadores e Senadoras, para que esse projeto, de fato,
seja aprovado, pois será uma grande inovação que o
Congresso brasileiro estará fazendo e que servirá de
exemplo para outros países do mundo.
Então, quero aqui agradecer, Sr. Presidente, pelo
fato de estar na pauta de hoje. E a gente espera que
ele seja aprovado na próxima semana.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria constará da Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para
a segunda sessão de discussão em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 12 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
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doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão, em primeiro turno. (Pausa.)
Declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão
de discussão em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 13 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão, em primeiro turno. (Pausa.)
Declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão
de discussão em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 14 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 295, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências, para inserir entre os
princípios e diretrizes do Sistema Único de
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Saúde (SUS) a atribuição de organizar serviços públicos específicos e especializados para
atendimento de mulheres vítimas de violência
doméstica em geral.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão, em primeiro turno. (Pausa.)
Declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão
de discussão, em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 15 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para instituir
o auxílio-transitório decorrente de risco social
provocado por situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão
de discussão, em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 16 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297,
de 2013 – Complementar (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera
a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de
1994, que cria Fundo Penitenciário Nacional,
para determinar que recursos arrecadados
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com multas decorrentes exclusivamente de
sentenças condenatórias em processos criminais que envolvam violência doméstica e
familiar devem ser aplicados na manutenção
de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações
assistenciais ou previdenciárias, pagas com
recursos da seguridade social.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão,em primeiro turno. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão
de discussão em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 17 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a
Mulher no Brasil), que dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres, e dá outras
providências.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão,em primeiro turno. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para a segunda sessão
de discussão em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar ao Senado,
antes de encerrarmos a Ordem do Dia, que, na próxima terça-feira, às 11 horas, haverá sessão solene do
Congresso Nacional e, na oportunidade, nós vamos
receber a Presidente da República, que receberá o
relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito
e participará dessa sessão solene de homenagem à
Lei Maria da Penha. Portanto, terça-feira, às 11 horas,
sessão solene do Congresso Nacional.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que
oferece.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
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Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com
voto contrário do Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 122, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 122, de 2009 # Complementar,
do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
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18
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
19
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
20
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
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ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
22
REQUERIMENTO Nº 886, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
886, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 245, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (contribuição para custeio de
negociação coletiva).
23
REQUERIMENTO Nº 906, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
906, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 140, de 2012, e 264, de
2013, por regularem matéria correlata (doações
para campanhas eleitorais).
24
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
25
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu as seguintes matérias da Câmara dos Deputados:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Os Projetos de Lei da Câmara
n°s 54 e 55, de 2013, vão às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:

428
56434 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

429
56435

430
56436 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

431
56437

432
56438 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

433
56439

434
56440 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

435
56441

436
56442 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

437
56443

438
56444 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

439
56445

440
56446 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

441
56447

442
56448 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

443
56449

444
56450 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

445
56451

446
56452 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

447
56453

448
56454 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

449
56455

450
56456 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

451
56457

452
56458 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

453
56459

454
56460 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

455
56461

456
56462 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

457
56463

458
56464 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

459
56465

460
56466 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

461
56467

462
56468 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

463
56469

464
56470 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

465
56471

466
56472 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

467
56473

468
56474 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

469
56475

470
56476 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

471
56477

472
56478 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

473
56479

474
56480 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

475
56481

476
56482 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

477
56483

478
56484 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

479
56485

480
56486 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

481
56487

482
56488 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

483
56489

484
56490 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

485
56491

486
56492 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

487
56493

488
56494 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

489
56495

490
56496 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

491
56497

492
56498 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

493
56499

494
56500 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

495
56501

496
56502 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

497
56503

498
56504 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

499
56505

500
56506 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

501
56507

502
56508 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

503
56509

504
56510 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

505
56511

506
56512 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

507
56513

508
56514 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

509
56515

510
56516 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

511
56517

512
56518 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

513
56519

514
56520 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

515
56521

516
56522 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

517
56523

518
56524 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

519
56525

520
56526 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

521
56527

522
56528 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

523
56529

524
56530 Sexta-feira 23

ANAIS
DO
SENADO
DIÁRIO
DO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

AGOSTO
2013
Agosto DE
de 2013

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

Sexta-feira 23

525
56531

526

56532 Sexta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício n° 176, de 2013, do Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, comunicando a deliberação pela
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado n° 61, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 176/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão ter-
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

minativa, a declaração de prejudicialidade do Projeto
de Lei do Senado nº 61, de 2013, que dispõe sobre a
estabilidade provisória da empregada gestante durante
o aviso prévio, de autoria do Senador Gim.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício n°
176, de 2013, a matéria será incluída em Ordem do
Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada,
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu os Ofícios
n°s 177 e 178, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, que comunicam, respectivamente, a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos
de Lei do Senado n°s 240, de 2010; e 244, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 177/2013-Presidência/cas
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2010, que
“altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para
determinar que o programa do Seguro-Desemprego
conceda bolsa de estudos provisória ao trabalhador
desempregado e a seus dependentes, desde que
comprovada a matrícula em instituições particulares
de ensino superior”.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 178/2013-Presidência/CAS
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2012, que “altera a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, para
permitir que a Mútua destine parte de sua arrecadação
para medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico
e cultural do engenheiro e do engenheiro-agrônomo
e para desenvolvimento de ações fiscalizadoras promovidas pelos Conselhos Regionais de Engenharia e
Agronomia”, de autoria do Senador Eduardo Amorim.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Com referência aos Ofícios n°s
177 e 178, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposiçao de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetos de Lei
do Senado n°s 240, de 2010; e 244, de 2012, sejam
apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício n° 180, de 2013 do Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara n°
70, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 180/2013 – Presidência/cas
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei da Câmara no 70, de 2012,
de autoria do Deputado Lincoln Portela, que dispõe
sobre a manutenção de instalações e equipamentos
de sistemas de climatização de ambientes e a Emenda no 1 CMA-CAS.
Respeitosamente, Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Com referência ao Ofício n° 180,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara n° 70,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício n° 208, de 2013, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
n° 145, de 2008.
E o seguinte o Ofício:
Of. nº 208/2013/CAE
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 145 de 2008, que
“altera o art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
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de 1995, para elevar a idade dos dependentes para
fins de Imposto de Renda da Pessoa Física”, com a
Emenda nº 1-CAE.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Souza, Presidente em Exercício da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Com referência ao Ofício n°
208, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n° 145, de 2008, seja apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício n° 232, de 2013, do Presidente da Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania, que comunica a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado n° 212, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 232/13-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de agosto de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 212,
de 2009, que “Altera o art. 57 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997 (Lei das Eleições), para explicitar a
aplicação das normas de propaganda eleitoral às rádios comunitárias”, de autoria do Senador Valdir Raupp.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Com referência ao Ofício n°
232, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposiçao de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n° 212, de 2009, seja apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 206, de 2013, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 51, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 206/2013/CAE
Brasília, 20 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 51 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”.
Atenciosamente, _ Senador Sérgio Souza, Presidente em exercício da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº
206, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2013, seja apreciado pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao
Plenário que recebeu o Ofício nº 8, de 2013, da Comissão Estadual de Defesa Profissional, encaminhando
carta dos cidadãos paranaenses sobre as Medidas do
Governo Federal no campo da Saúde Pública.
Nos termos do artigo 263 do Regimento Interno
do Senado Federal, o expediente foi autuado como
Processo Especial à Medida Provisória nº 621 de 2013.
A matéria vai à Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 621 de 2013.
É o seguinte o Ofício:
CEDP/Of. nº 08/13
Curitiba, 08 de agosto de 2013
Prezado Senador,
Apresentamos a Vossa Excelência, para conhecimento e providência, carta dos cidadãos paranaenses
sobre as medidas ora intentadas pelo Governo Federal
no campo da Saúde Pública, especificamente no tocante aos vetos da Lei do Ato Médico e a Medida Provisória nº 621, que institui o Programa Mais Médicos.
Pedimos a sua percuciente análise da carta e de
suas motivações, referendadas pelas 42.511 assinaturas que lhe atribuem validade e importância, e que
pondere sobre a relevância de seus pedidos.
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A saúde pública é inegável dever constitucional do
Estado Brasileiro, mas as medidas ora objurgadas são
incorretas, inconstitucionais e flagrantemente ilegais.
Esperamos confiantes que o Congresso Nacional sob vossa orientação se manifestará de maneira
contrária à Medida Provisória nº 621 e derrubará os
vetos presidenciais à Lei do Ato Médico, impedindo a
faculdade de o Poder Executivo legislar transversalmente, ignorando o Poder Legislativo.
Certos de contar com a atenção de V. Exª nos
despedimos renovando votos de elevada consideração e estima.
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Atenciosamente, _ Dr. João Carlos G. Baracho,
Associação Médica do Paraná _ Dr. Alexandre Gustavo Bley, Conselho Regional de Medicina do Estado do
Paraná_ Dr. Murilo Rubens Schaefer, Sindicato
dos Médicos no Paraná,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 187, de 2013, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do
inteiro teor do Aviso nº 35, de 2013, e recomendando
o seu arquivamento.
É o seguinte Ofício:
OF. No 187/2013/CAE
Brasília, 16 de julho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 43a Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 16 de julho de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso no 35 de 2013 (no
775-Seses-TCU-Plenário), de 26 de junho de 2013,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do processo nº TC-021.427/2012-7, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão
por meio do OF. CAE no 35-2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Aviso nº 35, de 2013, vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Ofício nº 2, de 2013, do Vice-Presidente da Comissão Mista destinada a apreciar
a Medida Provisória nº 619, de 2013, comunicando
a renúncia do Presidente da referida Comissão, Senador Walter Pinheiro.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 2/MPV 619-2013
Brasília, 22 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, por meio de
ofício, o Senador Walter Pinheiro renunciou ao cargo
de Presidente da Comissão destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória no 619, de 2013.
Respeitosamente, Deputado Bohn Gass, Vice-Presidente.
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Of. no 111/2013
Brasília, 21 de agosto de 2013
À Comissão Mista da Medida Provisória no 619/2013
Congresso Nacional
Nos termos regimentais, apresento minha renúncia ao cargo de Presidente da Comissão Mista de
Exame da MP no 619/2013, tendo em vista a assunção
de outros compromissos, além da atuação nas diversas outras Comissões em que me prontifiquei a atuar
no cumprimento de minhas atividades parlamentares.
Solicito assim que essa Comissão convoque reunião para escolha de um novo Presidente.
Respeitosamente, – Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Voltamos à lista de oradores.
Está inscrito em primeiro lugar o Senador Benedito de Lira, mas nós vamos fazer a inversão, e eu
concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Parlamentares, inicio o meu pronunciamento na tarde
de hoje, fazendo dois registros com tristeza.
Em primeiro lugar, quero fazer uma homenagem
póstuma ao Brigadeiro Rui Moreira Lima, que faleceu
aos 94 anos, na semana passada, e que foi um grande brasileiro. Comandava a Base de Santa Cruz em
1964. Naquele momento, teve uma postura de respeito à Constituição e à democracia, o que fez com que
fosse perseguido e fosse cassado.
Nas palavras do nosso Vice-Presidente, Roberto
Amaral, em artigo que escreveu para o site da Carta
Capital, “Os heróis morrem?”, ele diz que, infelizmente,
os heróis também morrem, mas ficam guardados para
sempre na lembrança. Ele diz:
Moreira Lima, que sai de cena na juventude
de seus 94 anos, esteve sempre do lado certo:
lutou contra o nazifascismo, contribuiu para o
fim da ditadura em 1945 e lutou contra o golpe de 1954; defendeu a posse de Juscelino e
resistiu à tentativa de golpe de Eduardo Gomes-Carlos Lacerda e outros atores menores
em novembro de 1955; lutou pela legalidade
em 1961 e resistiu ao golpe de 1964. Foi, até
o fim, um adversário da ditadura.
O Brigadeiro Rui Moreira Lima escreveu o famoso livro Senta a Pua. Portanto, fica aqui a nossa
homenagem a este grande brasileiro: Brigadeiro Rui
Moreira Lima.
Quero também registrar com tristeza o falecimento, no dia de ontem, no Distrito Federal, aos 92
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anos de idade, do Sr. Orlando Taurisano, empresário
da cidade, proprietário do Grupo Disbrave, que chegou a Brasília logo no início, sendo um dos pioneiros.
Foi amigo de Juscelino Kubitschek e, acreditando na
cidade, investiu nela. Era uma pessoa extremamente
ativa e participante da vida política, participando ativamente da Associação Comercial. Orlando Taurisano,
que era uma pessoa muito querida no Distrito Federal,
foi sepultado hoje.
Concedo um aparte ao Senador Gim Argello.
O Sr. Gim (Bloco União e Força/PTB – DF) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador
Presidente Renan Calheiros, Senador Cristovam Buarque, é com grande pesar mesmo, Senador Rodrigo
Rollemberg, que hoje falamos sobre o passamento do
Sr. Orlando Taurisano. É impressionante, aos 92 anos,
continuava firme, trabalhando – trabalhou anteontem
até as 7 horas da noite na empresa dele –, mas, por
um acidente doméstico – escorregou e bateu a cabeça
em casa –, ontem pela manhã, veio a falecer. Orlando
Taurisano deixa D. Ruth, muito querida na nossa sociedade. Uma pessoa aqui de Brasília muito importante,
ele foi um dos empresários que acreditou no Distrito
Federal no seu começo, um pioneiro. Casado com D.
Ruth, pai de Carlos Alberto Taurisano, muito conhecido em nossa cidade também, um empresário que,
se Deus quiser, dará continuidade – tenho certeza de
que dará continuidade – a esses milhares de empregos que o Grupo Disbrave gera no Distrito Federal.
Deixou os netos Carlos Neto, Eduardo – o Dudu – e
Carol. Quer dizer, é uma família tradicional de Brasília, uma família de pioneiros. Hoje, foi uma tristeza no
cemitério Campo da Esperança; todos os pioneiros do
Distrito Federal lá estavam prestando-lhe uma homenagem. A Disbrave é referência em venda de carros,
mas tem posto de gasolina, diversos comércios. Mas
o importante é que ele mantinha um lado social muito
forte com seus trabalhadores, basta ver que a média
de manutenção de emprego nas empresas dele passa
de 20 anos. Então, ele era um bom patrão e, mais do
que isso, girou muito riqueza no Distrito Federal. Hoje
deixa mais de três mil funcionários. Um pioneiro na
nossa cidade, amigo de toda a sociedade de Brasília,
amigo de todas as cidades-satélites. Realmente, é
uma grande perda para o Distrito Federal, como bem
retratou o nobre Senador Rodrigo Rollemberg. Muito
obrigado pelo aparte.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Obrigado, Senador Gim Argello.
Quero registrar os nossos sentimentos a toda a família,
de forma especial a D. Ruth, com quem estive ontem à
noite no velório, e também ao seu filho Carlos Alberto
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Taurisano, enfim, a toda família, a todos os netos, a
todos os amigos, que certamente estão muito sentidos.
Mas quero também registrar, Senador Gim, Senador Cristovam, Srªs e Srs. Senadores, a publicação,
nesta semana, do decreto de regulamentação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, certamente
uma grande conquista da Região.
A Bancada do Centro-Oeste – eu; a Senadora
Lúcia Vânia, lutadora por essa questão; o Senador
Waldemir Moka; o Senador Blairo Maggi; o Senador
Jayme Campos; o Senador Ruben Figueiró; o Senador Delcídio – esteve com o Ministro Guido Mantega,
cobrando agilidade na publicação desse decreto. Tive
oportunidade de conversar com a Ministra Gleisi. E
quero aqui cumprimentar o Governo Federal, na figura
da Presidenta Dilma e da Ministra Gleisi, e agradecer o
empenho. Quero parabenizar o Ministro Fernando Bezerra, o Superintendente da Sudeco Marcelo Dourado,
que lutou com muito afinco para a regulamentação do
FDCO. Sem dúvida, esse será mais um instrumento
fundamental para garantir o desenvolvimento da Região Centro Oeste. Essa é a Região mais dinâmica do
País, mas carece de investimentos em infraestrutura
e logística. E esse é exatamente o objetivo do FDCO,
com orçamento inicial, já para este ano, de R$1,5 bilhão, para financiar o desenvolvimento especialmente
no que se refere à infraestrutura e logística.
Também quero aqui registrar, cumprimentar e
parabenizar o empenho da Sudeco, na figura do Superintendente Marcelo Dourado, em reativar a linha
de trem de passageiros ligando Brasília a Luziânia.
As pessoas que moram em Valparaíso, Novo
Gama, Cidade Ocidental, Luziânia, nos diversos bairros dessas cidades, que têm de se deslocar todos os
dias para o Distrito Federal, sabem que é um verdadeiro suplício ficar duas horas e meia, até três horas
em enormes engarrafamentos para chegar aqui. Essas
pessoas perdem de quatro a seis horas por dia, uma
verdadeira jornada de trabalho, em pleno transporte,
enfrentando enormes engarrafamentos para chegar
ao Distrito Federal.
É importante registrar que, ao longo dos anos,
o lobby do pneu, o lobby das empresas de ônibus, do
cartel que domina as empresas de ônibus da região do
Entorno do Distrito Federal e do Distrito Federal também, foram contrários, e são contrários, à reativação
dessa estrada de ferro para transporte de passageiros.
E é por isso que eu faço questão de elogiar a
determinação, a dedicação, o empenho do Superintendente Marcelo Dourado, que enfrentou e vem enfrentando as pressões desse lobby e que agora, finalmente, conseguiu lançar o edital para os estudos de
viabilidade econômica. No dia 1º de setembro devem
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ser abertas as propostas para as empresas que farão esse estudo, para indicar a forma de fazer essa
retomada desse trem de passageiros. Quero registrar
a importância disso para a região, como um vetor do
desenvolvimento econômico de toda região do entorno
sul do Distrito Federal.
Está cada vez mais clara a necessidade de o
nosso País investir em alternativas de transporte coletivo. É um absurdo identificar que, em pleno século
XXI, neste momento, o transporte individual no Brasil
cresce mais do que o transporte coletivo, Senador Magno Malta. Isso indica que os problemas de mobilidade
urbana que estamos vivendo no nosso País tendem
a aumentar ao invés de diminuir, se não houver uma
ação drástica do Governo, da sociedade, no sentido de
garantir os investimentos para ampliar as alternativas
de transporte coletivo.
Importante a decisão do Senado de desonerar
o transporte coletivo, porque, em uma dessas irracionalidades produzidas pela política, nós, já há alguns
anos, temos a redução do IPI para automóveis, para
transporte individual e não tínhamos os mesmos incentivos para o transporte coletivo.
Mas quero registrar que ainda é pouco; nós temos que buscar outras alternativas. E as alternativas
adequadas, no nosso entendimento, são o transporte
ferroviário, os metrôs, os veículos leves sobre trilhos;
fazendo isso com toda transparência, com planilha
de custos, para que a população tenha condições de
acompanhar, de fiscalizar, para que possamos dotar
o Distrito Federal e o Brasil de alternativas corretas de
transporte público, de transporte coletivo.
Nesse sentido também, quero cumprimentar, registrar que já estão em andamento os estudos para a
construção de uma estrada de ferro para um trem de
média velocidade, Senador Magno, ligando Brasília a
Goiânia, outro vetor de desenvolvimento importante,
uma das regiões que mais cresce do ponto de vista
econômico no Brasil. Ligando o Distrito Federal, ligando a cidade de Anápolis, ligando Goiânia. Nós temos
em Anápolis hoje um polo industrial com foco muito
forte na área de fármacos, e essa ferrovia, sem dúvida
alguma, também vai se constituir num novo vetor de
desenvolvimento de toda essa região.
Veja, há pouco, tive a oportunidade de registrar
da tribuna desta Casa a importância que foi a mudança das regras do FCO.
Eu tive oportunidade de atuar nisso, junto com o
Senador Pimentel, junto com o Senador Walter Pinheiro,
retirando o limite de 20% para aplicação dos recursos
em atividades de comércio e serviços e fazendo com
que uma economia como a do Distrito Federal, que tem
mais de 90% das suas atividades econômicas susten-
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tadas na área de comércio e serviços, possa garantir
acesso aos recursos a que tem direito.
O Distrito Federal, pela lei, tem direito a 19% dos
recursos do FCO. No entanto, estava usando, a cada
ano, menos da metade disso, em função da limitação
para comércio e serviços.
Apenas com essa mudança que conseguimos fazer aqui, no Senado Federal, através de uma emenda
a uma medida provisória, nós já dobramos os recursos utilizados, de R$250 milhões para R$500 milhões
este ano, no financiamento das atividades de comércio e serviços.
Neste sentido, Senador Cristovam, eu faço questão de cumprimentar, de registrar o trabalho sério, o
trabalho correto, dedicado, que o Superintendente da
Sudeco, Marcelo Dourado, vem realizando à frente
daquela Superintendência, fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal.
Olhem as conquistas. É a nova regulamentação
do FCO garantindo uma conquista. O setor produtivo
do Distrito Federal lutava, há anos, pela ampliação dos
recursos para investimento, para o financiamento de
atividades produtivas. A regulamentação do FDCO,
com R$1,5 bilhão, no orçamento deste ano, para o
financiamento de atividades de infraestrutura e de logística, o lançamento do edital para o estudo de viabilidade econômica do trem de passageiros ligando
Brasília a Luziânia e também o estudo do trem ligando
Brasília a Goiânia.
É importante registrar também que a Sudeco fez
o seu concurso público, homologou o concurso público esta semana, e os primeiros cem concursados, 34
deles engenheiros, possibilitarão uma estrutura adequada para analisar os projetos, para acompanhar os
projetos e garantir os investimentos em infraestrutura,
tão importantes e tão necessários para o desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
Sr. Presidente, agradeço a oportunidade, mas
gostaria de deixar registrados esses fatos que considero extremamente relevantes.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Magno Malta, Suplente de Secretário.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Fora do microfone.) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Obrigado, Senador Rollemberg.
Senadora Ana Rita, pela ordem.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço ao
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Senador Rodrigo Rollemberg. Eu não iria fazer um
aparte a S. Exª, pois quero apenas fazer o registro de
que estou me sentindo muito feliz hoje à tarde como
Relatora que fui da CPMI que investiga a violência
contra as mulheres.
Eu quero fazer um agradecimento ao Presidente
desta Casa, Senador Renan Calheiros, que acolheu
com muito compromisso o relatório da CPMI que investigou a violência contra as mulheres e trouxe para a
pauta da sessão de hoje à tarde... Dos 13 projetos de
lei, seis foram apreciados agora à tarde, em primeiro
turno, e deverão, na próxima sessão, já ser discutidos
em segundo turno.
Eu acredito, com muita convicção, com muita
certeza, que nós, com a aprovação desses projetos,
estaremos dando uma grande contribuição ao enfrentamento à violência contra as mulheres.
Este Congresso Nacional, tanto o Senado Federal
quanto a Câmara dos Deputados, está oferecendo à
sociedade brasileira instrumentos de apoio e proteção
às nossas mulheres brasileiras que tanto sofrem violência, em especial violência praticada por seus companheiros ou ex-companheiros no âmbito familiar. Esses projetos melhoram a nossa legislação. Eles fazem
algumas alterações na legislação que nós já temos, em
particular na Lei Maria da Penha, na Lei da Tortura, no
Código Penal, inserindo nessa legislação o crime de
feminicídio, o crime de gênero, a violência contra as
mulheres pelo fato de serem mulheres... Então, isso
é muito importante. Acho que o Congresso brasileiro
estará dando um passo muito importante e que serve
de exemplo para outros países.
Mais do que isso, Sr. Presidente, quero também
dizer aqui que não é qualquer Presidente da República que vem a este espaço aqui para receber um
relatório. Pois, na próxima terça-feira, a Presidenta
Dilma virá aqui, numa demonstração de compromisso
com a luta das mulheres, para receber um relatório da
CPMI de que eu fui a Relatora e a Deputada Jô Moraes foi a Presidenta, juntamente com diversos outros
Parlamentares, Senadores, Senadoras, Deputados
e Deputadas, que deram também a sua contribuição
valiosíssima para que esse trabalho pudesse chegar
ao ponto que chegou.
Então, na próxima terça-feira, receber a Presidenta Dilma aqui, entregar para ela o relatório e saber que
vamos ter uma grande aliada para fazer gestões para
que as recomendações possam ser implementadas
no nosso País é muito importante.
Nós fizemos 73 recomendações para todos os
Poderes, para o Poder Executivo, para o sistema de
Justiça, para o Ministério Público e a Defensoria Pública, e nós esperamos que as autoridades do nosso
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País acolham essas recomendações e as coloquem
em prática.
Nós entregamos, esta semana, um relatório para
o Ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF e
também presidente do CNJ. Com certeza, esses dois
Poderes têm muito a fazer além do que já fazem, cumprindo um papel importante, mas as recomendações
poderão ajudar no sentido de fortalecer o trabalho
desses dois Poderes.
Então, agradeço muitíssimo a oportunidade e
quero dizer que esta tarde é uma tarde gloriosa porque
já estamos apreciando aqui os projetos de lei apresentados pela CPMI.
É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR –
ES) – Agradeço a Senadora Ana Rita e quero, como
capixaba, parabenizá-la.
V. Exª fez um trabalho excelente e merece o nosso
aplauso e respeito, até porque eu e V. Exª pertencemos ao Estado com maior índice de violência contra a
mulher neste País, o que nos envergonha. É um pódio
que não nós dá alegria; é um troféu que nos entristece.
O Estado do Espírito Santo é o mais violento e o Brasil
agradece a V. Exª por batalhar, por lutar, por ser uma
guerreira nesse viés de proteção à vida.
V. Exª entrega um relatório em que, além de fazer proposições, o que é absolutamente normal, o faz
com projetos de lei encaminhados para serem votados
aqui, com um trabalho contundente. Eu presidi a CPI do
Narcotráfico e a CPI da Pedofilia, duas CPIs de muito
resultado para o País. E V. Exª fala desse trabalho de
acompanhamento da Presidente Dilma.
Quando nós alteramos o art. 240 do Estatuto da
Criança, que criminalizou a posse do material pornográfico, o Presidente Lula o sancionou de imediato e
produziu para o governo do Brasil, no governo dele, sete
prêmios da ONU por causa do cuidado com a criança.
V. Exª foi relatora de uma CPI absolutamente necessária e importante, e nós, certamente, desfrutaremos, no futuro, do que V. Exª produziu, do que foi apresentado e votado hoje aqui. Faço esta homenagem em
nome da população do nosso Estado neste momento.
Nós sofremos juntos a dor de saber que vivemos
no Estado que mais viola os direitos da mulher, mas é
um Estado que tem expoentes como V. Exª, com coragem para denunciar e colocar suas ideias de vida
e de paz em favor das mulheres do Brasil, como foi
colocado no relatório dessa CPI.
Receba os meus parabéns. Além de sermos do
Espírito Santo, somos de Vila Velha, somos do mesmo
Município. V. Exª tem uma história de vida que começou
lá atrás, como vereadora, nos movimentos populares,
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na Igreja. Sei que, neste momento, o povo de Cobilândia está muito orgulhoso de V. Exª.
Muito obrigado pelo relatório de V. Exª.
Eu gostaria de fazer um registro enquanto o Senador Cristovam Buarque se dirige à tribuna. Depois,
o sobrinho do Senador Benedito vai à tribuna.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP –
AL) – Eu venho depois. Eu vou ao Ministério da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Vem depois, não é?
Está bem. Então, concederemos a palavra à Senadora Ana Amélia no lugar de V. Exª.
Faço um registro me solidarizando, Senador Rodrigo Rollemberg e Senador Cristovam Buarque, com
os nossos irmãos mendigos que foram queimados,
mais uma vez, em Brasília. Como não conheço a família deles, a família deles somos nós.
É lamentável, é uma cena triste, dolorosa, o acompanhamento que a polícia fez... E quando falo em
redução da maioridade penal, o cara vem dizer para
mim que não, que é só filho de pobre. Não, eles são
da classe média. A menina, de 17 anos, que jogou a
gasolina, que assumiu de forma corajosa, até impetuosa, é filha de um policial federal, que tem um padrão
de vida diferenciado. Jogaram gasolina, queimaram
os mendigos que dormiam. Se eles foram enterrados
como indigentes, Senador Rollemberg, eu não vi. Se
a família deles apareceu, eu não sei. Mas eles eram
meus irmãos, eram a minha família, a família do Brasil, de todos nós.
Brasília conviveu com a queima do índio Galdino
por algozes, hoje adultos e em liberdade, que fizeram
isso já acreditando no famigerado texto do Estatuto da
Criança e do Adolescente que protege pessoas que
não têm nada de criança, pois são homens travestidos
de criança cometendo crimes bárbaros.
Venho ao Senado, mais uma vez, revelar minha
indignação porque aquela menina, Senador Cristovam, com 17 anos de idade, que pode ser mãe, com
estrutura formada, sabia o que estava fazendo. Eles
planejaram o crime. A polícia mostrou todos os passos
deles, chegando ao posto, comprando, entrando no
carro e se dirigindo ao local onde, de forma deliberada, planejaram queimar os nossos irmãos que estavam
dormindo numa madrugada fria.
Fica aqui a minha repulsa, a minha indignação
e, mais uma vez, a pergunta: até quando vamos conviver com isso? Até quando vamos conviver com uma
Nação que cobra, que implora pedindo redução da
maior idade penal enquanto meia dúzia de pessoas
que “viajam na maionese”, que colocam esse texto
debaixo da perna, que sentam em cima dele, fazem
força para que nada aconteça?
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Espero que os ministros do Governo tenham visto
essa cena. É uma cena comum, que acontece todos
os dias no Brasil. Mas essa aconteceu debaixo do “nariz” do Planalto. Aqui! Esta semana! Que isto faça o
Governo refletir sobre os milhares de brasileiros que
são mortos, assassinados, de forma fria, por homens
travestidos de crianças sem que ninguém tome qualquer providência. A vida está banalizada. Perdemos
todas as referências.
Por isso, se esses mendigos têm algum familiar,
que ele receba a minha solidariedade, alguma coisa
absolutamente dolorosa.
E mais uma vez para o Brasil eu falo. Eu falo revelando a... Aliás, o apóstolo Paulo disse: “Não vos conformeis com este mundo”. Esta é hora da indignação
dos justos! Os justos deste País precisam se indignar.
Nós não podemos conviver todo dia com manchete noticiando que homens e mulheres travestidos de crianças
assassinaram, mataram, cometeram barbaridades. E
nós assistindo a essa cena calados!
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Magno Malta, eu iria, na
abertura do meu discurso, fazer uma referência a isso.
O tema do discurso é outro, mas fico feliz que o senhor,
com a sua sensibilidade, tenha tomado a iniciativa.
Eu fico constrangido, com vergonha de ser Senador da cidade onde isso acontece. Eu era Governador quando houve aquela terrível queima, assassinato
bárbaro, do índio pataxó.
Eu lembro que eu parei o exercício da minha atividade no governo durante quase uma semana para ir
de escola em escola discutir onde nós erramos.
Eu até lembro até que eu dizia: “Brasília é como
se fosse um avião e eu o piloto desse avião. Onde é
que eu, como piloto, errei ao ponto de jovens queimarem uma pessoa na parada de ônibus?” E permitiram-se grandes discussões com aqueles meninos que já
devem ser bem adultos.
E vemos isso outra vez. E não é a segunda vez,
pois já houve casos que não chegaram a esse grau,
mas em que foram cometidos maus-tratos a mendigos,
a pessoas de rua.
Eu não sei onde é que nós erramos. Eu sei que o
Brasil inteiro tem um grau de violência, o Brasil inteiro
tem maldade, São Paulo tem tido, não é a única cidade
a minha, mas, de qualquer maneira, nós precisamos
pensar o que é que nós estamos fazendo de errado
com os jovens de classe média no Distrito Federal que
eles cometem isso. Porque todos esses crimes foram
por jovens de classe média e alta. Os pobres até se
matam, perdidos na droga, até assaltam para encontrar o sustento, cometem crimes, mas não tem havido
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queimar pessoas vivas. Isso é uma tragédia que tem
que ser vista como de toda cidade. E eu insisto: sou
defensor de que não se deve reduzir a maioridade
penal, mas reconheço quem tem que se debater o
assunto, e, na linha que o senhor propõe, é uma linha
que valia a pena a gente debater. Não precisa reduzir,
na minha maneira de pensar – talvez aí seja a única
diferença –, por lei para todos. Mas pode-se autorizar
uma instância, por exemplo, juízes, de que declarem
que certas pessoas com menos de 18 anos devem ser
tratadas como maiores de idade, seja pela barbaridade
de um crime, seja pela proximidade dos 18 anos. Um
que matou um jovem entrando em casa um dia desses
tinha três dias, só, para fazer 18 anos. Não tem sentido
que, por três dias, por 72 horas...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Assassinou por conta de um celular. Pediu o celular, o jovem entregou a ele, e, mesmo assim...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Entregou, conversou... Não
tem sentido que, por 72 horas, a pessoa tenha dois
tratamentos tão diferentes do ponto de vista da responsabilidade por um crime. Eu acho que merece
ser debatido. Continuo achando que não é reduzir a
maioridade penal, mas é entender que existem especificidades, tanto de crime, como de idade. Não pode
ser absoluto. Qualquer dia desses, vai ter advogado
apelando para a hora em que nasceu um criminoso,
porque ele cometeu o crime às seis, mas teria nascido
às nove daquele dia. Vai ter advogado que vai usar isso.
E, pela análise fria da letra da lei, é possível que, por
três horas, ou duas, ou uma, ele seja tratado de uma
maneira diferente que um outro, menor de fato. Talvez
a ideia seja esta: existe menor e menor de fato. E isso
uma instância pode decidir para cada caso diferentemente. Mas sua ideia, sobretudo porque o senhor diz
como tratar esses jovens infratores, eu acho que merece ser analisada.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Senador Magno Malta, muito
rapidamente...
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Quero cumprimentar V. Exª por
trazer esse tema que realmente, como disse o Senador
Cristovam, envergonha todos nós e que infelizmente
não é algo comum apenas a Brasília. Temos alguns casos simbólicos que infelizmente aconteceram na nossa
cidade, mas volta e meia temos relato de algo parecido
em diversas cidades brasileiras, mostrando um desprezo à vida cada vez maior e a ampliação da violência
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nas cidades do País, de forma geral. Penso que isso
está a merecer efetivamente uma reflexão mais profunda, não apenas discutindo as questões da legislação
em relação à maioridade penal, sua redução ou não,
mas à efetivação de políticas públicas para juventude
que efetivamente transformem este País. Políticas de
educação, de qualificação profissional, de emprego, de
cultura, de esporte, de lazer, enfim, políticas que criem
um novo ambiente, porque nem todo lugar do mundo
é assim, e temos que refletir sobre o que fazer para
que possamos promover uma cultura de paz no nosso
País e possamos ter condições melhores para nossa
juventude em todo o Brasil. Cumprimento V. Exª por
trazer a indignação neste momento por esse episódio
vergonhoso e lamentável.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Agradeço V. Exª, agradeço o Senador Cristovam. Acho que o debate vai tomando corpo e
é necessário no País. É verdade que o que aconteceu
em Brasília está acontecendo no Brasil inteiro, como
se a vida estivesse banalizada. Estamos recebendo
isso como se nada estivesse acontecendo no País.
Somos pais, e quem é que não sabe como criar
um filho? Todo mundo sabe que, para criar filho, tem
que estabelecer limites, dar educação, colocar na escola para aprender e ganhar conhecimento, colocar
para praticar esporte, tem que levar ele para a igreja,
ensinar a amar o pai, a mãe, respeitar os vizinhos,
respeitar os colegas, mas você tem que impor limite
para ele, porque senão você vai pagar o preço. A Bíblia diz que um filho sem correção é vergonha do seu
pai e decepção da sua mãe – provérbio de Salomão.
Ora, temos que fazer isto mesmo que o Senador
Rollemberg falou: temos que investir no conhecimento,
temos que investir na educação, temos que investir na
juventude, mas é preciso estabelecer limites. É preciso
estabelecer limites!
E a minha proposta – e quem sabe estamos falando a mesma coisa, eu e o Senador Cristovam Buarque – é a seguinte: qualquer um que cometer crime
com natureza hedionda que perca a menoridade. Vejam só: alguém compra gasolina e queima um ser humano; se isso não for crime hediondo, isso é o quê?
Então, é crime com natureza hedionda. Há um elenco
de crimes que não são hediondos. Mas que qualquer
um que cometa crime de natureza hedionda perca a
menoridade, seja inserido na maioridade para se submeter às penas da lei.
Você sai de casa de forma deliberada, planeja
comprar dois litros de gasolina e queimar um ser humano que dorme. E um ser humano a quem a vida
negou tudo, porque não estava dormindo na cama,
não tinha um cobertor, não estava debaixo de um teto.
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Ela só tem 17 anos, filha de um policial federal, de um
agente federal. Será que ela não recebeu orientação
em casa? Recebeu. Acredito, sim, que recebeu educação. Pai e mãe tentaram impor educação, sim. Mas
ela fez isso porque já é adulta, sabe o que faz, sabe
o que pensa, sabe planejar. Aliás, fisicamente, está
preparada para ser mãe.
Então, é preciso, sim, implementar tantas medidas
quantas forem necessárias. Quanto ao limite, quem é
que cria filho sem limite?! O limite é preciso impor. O
limite é promover neste País a redução da maioridade penal. A sociedade está clamando isso. Será que
a sociedade que está na rua desprotegida não sabe
de nada? Será que ela está chorando à toa? O que é
isso? Ela sabe por que está clamando por redução de
maioridade penal.
Passo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, nós temos tido no Senado dezenas,
centenas de audiências. Todo dia temos audiência
em alguma ou em algumas comissões. Muitas vezes,
são três, quatro, cinco ao mesmo tempo, que nem dá
tempo de a gente assistir. Cada uma delas traz uma
contribuição. Mas ontem eu pude participar de uma
audiência que, a meu ver, foi a mais importante que
eu já tive a chance de ouvir e assistir aqui, no Senado:
uma audiência que não foi na Educação, mas na Infraestrutura, Senador Magno Malta, porém para discutir a
importância da educação para a economia. Então, é a
primeira vez que o tema educação saiu da educação,
dos professores e foi para os economistas.
O Presidente Collor, que é o Presidente dessa
Comissão, convocou audiência para saber qual é realmente a importância que a educação tem para o desenvolvimento econômico, como parte da infraestrutura.
Ele convidou três figuras: Denis Mizne, que é
da Fundação Lemann; o muito conhecido Dr. Ozires
Silva, com sua experiência de mais de 80 anos como
dirigente e criador da Embraer; e Ricardo Paes de
Barros, que tem sido um dos poucos economistas no
Brasil dedicado a entender e a procurar resolver o problema da pobreza.
Todos sabem que economista gosta é de aumentar a renda e os ricos, achando que isso vai reduzir a
pobreza automaticamente pelo que eles chamam de
espalhamento da renda. Economista é especialista em
riqueza nacional e não trabalha o assunto da pobreza. Paes de Barros faz parte de um pequeno grupo de
economistas voltados para entender e procurar saídas
para a pobreza. Do mesmo jeito que Marcelo Neri.
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Dessa audiência, pude tirar alguns pontos que
gostaria de repartir aqui com as Senadoras, com os
Senadores e com o público que nos assiste. Primeiro, pela importância da educação. Todos falam, mas
Paes de Barros mostrou um dado que é chocante para
enfatizar essa realidade. Mostrou que uma pesquisa
mundial, com muitos países envolvidos, de um grande
economista, deixou claro que quanto maior o conhecimento de Matemática de um povo maior é o Produto
Interno Bruto daquele povo. Eles chegaram ao ponto
de estimar que, quando há um aumento na nota da
educação, na matéria de Matemática, para 9,6, temos
um aumento de 1% na taxa de crescimento do PIB,
Senador. Nunca tinha visto essa conta, nunca tinha
visto essa constatação de que a educação é fundamental para o crescimento. Todos falam, todos falam,
nós falamos, mas nunca tinha visto uma observação
empírica, não teórica, não abstrata, não filosófica, mas
empírica, comparando países e mostrando: “Olha, o
ensino, a educação provoca um aumento no Produto
Interno Bruto, especialmente no caso do ensino da
Matemática”.
A razão é simples. É que o ensino da Matemática às crianças permite a formação de engenheiros
– usando engenheiro na visão completa da engenharia, de todas as áreas. E o Brasil é um País absolutamente carente de engenheiros. Para vocês terem uma
ideia, de cada 100 jovens que entram na carreira na
faculdade, nas escolas de engenharia, 50 abandonam
o curso. Metade abandona o curso por falta de base
matemática. Não é mais como já foi no passado, por
falta de dinheiro para fazer o curso, porque hoje são
universidades públicas, gratuitas, ou universidades
particulares, pagas, mas que têm o ProUni. Não é por
falta de dinheiro, é por falta de base para continuar o
curso. Nós temos hoje 50% abandonando os cursos.
Há uma escassez, no Brasil, de 150 mil engenheiros.
É óbvio que isso tem uma consequência direta
sobre a produção, sobre o Produto Interno Bruto, ou
porque algumas coisas deixam de ser produzidas, ou
porque nós colocamos no lugar, para dirigir a produção, pessoas despreparadas, o que gera prejuízos, o
que gera impedimento do desenvolvimento.
Essa é uma realidade que nós temos e que figura
num dos temas que mais se debatem hoje no Brasil,
o Programa Mais Médicos, que tem tomado conta do
imaginário brasileiro como raras coisas conseguem. Todos os dias, a imprensa dedica muitas páginas, muito
tempo para discutir esse programa. E o que está por
trás dele? A falta de pessoal brasileiro em quantidade
e com o sentimento necessário para ir para as pequenas cidades. Faltam médicos.
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Hoje, lançou-se um programa de Mais Professores, porque faltam. E eu quero dizer aqui que sou
francamente favorável a esses dois programas. Eu sempre sou favorável a tudo o que tenha mais do bom. Eu
lamento é que haja mais futebolista vindo do exterior.
Agora, mais médicos? Mais cientistas? Mais professores? A gente precisa ter. Felizmente, alguns querem vir.
Assim é que foi feita a ciência norte-americana,
trazendo cientistas de fora para os Estados Unidos. Eu
lamento até que o programa Ciência Sem Fronteiras
esteja se concentrando quase que totalmente em enviar brasileiros para o exterior, em vez de trazer cientistas para, aqui dentro, formarem brasileiros, como foi
feito com a USP. A USP não foi feita por professores
brasileiros; foram professores importados da França
que criaram a USP.
E, nos Estados Unidos, quase tudo de importante que houve no desenvolvimento científico do século
XX veio de cientistas importados, digamos assim. Para
citar um, Albert Einstein, que foi importado.
Pois bem, nós estamos com uma carência total,
porque, embora seja bom ter mais médicos, mesmo
que de fora, é lamentável que precise ser de fora.
Nós nos estamos acostumando a comemorar
pequenas coisas que são sinônimas de coisas ruins,
por exemplo, o próprio Bolsa Família. Acredito que
ninguém seja contra o Bolsa Família, mas ele é o resultado de uma pobreza que nós nunca quisemos enfrentar, e essa é uma maneira que mantém a pobreza
comendo – felizmente, existe o Bolsa Família –, mas
sem sair da pobreza. Por isso, será triste ter ainda a
necessidade de Bolsa Família daqui a 20 anos, como
tudo indica que nós vamos ter, por falta de educação
das crianças, das famílias do Bolsa Família. Este é o
primeiro ponto: a importância da educação.
O segundo ponto, que todos sabem, mas raramente a gente vê com clareza, é que nós estamos
muito mal. Nós estamos muito mal na foto dos países
do mundo que indicam o grau de educação. Para se
ter uma ideia, nós estamos muito atrás não da Coreia,
da Finlândia, dos Estados Unidos, da França, mas do
Chile. Nós estamos hoje numa posição em relação ao
Chile de 20 anos atrás, e da maneira como está sendo a evolução, daqui a 20 anos, nós vamos estar mais
atrás ainda do Chile do que estamos hoje.
É vergonhosa a situação brasileira: há 11 milhões
de analfabetos, e apenas 40% terminando o ensino
médio. Desses, a metade terminando o ensino médio
absolutamente insuficiente para que o jovem entenda
e aja no mundo moderno. Nós vimos ontem que nós
estamos mal no retrato.
Terceiro ponto: nós estamos ficando para trás.
Mesmo com uma pequena melhora, a gente fica para
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trás, como uma tartaruga, andando, andando, andando, mas com o coelhinho ao lado, correndo. É assim
que está a exigência de educação no mundo.
Citei ontem um exemplo que tenho citado diversas vezes. Havia um grupo de empresários europeus
que ia fazer um investimento de criação de cavalos e
desistiu, por não haver mão de obra qualificada, porque eles não aceitam mais entregar os cavalos deles,
cavalos caríssimos, nas mãos de pessoas que não
tenham formação veterinária e que não saibam ler a
bula do remédio no idioma estrangeiro que lhe chega.
Há 20 anos, qualquer vaqueiro cuidava de uma
criação de cavalos. Hoje, precisa ser veterinário.
A brecha educacional, a brecha entre a exigência
e a nossa educação está aumentando com o tempo.
Não está diminuindo. Nós melhoramos aqui, mas a
exigência aumenta muito mais. E, no final, nós vamos
ficar para trás. Essa é outra constatação que nós vimos
na audiência de ontem.
Segundo, é a modéstia dos nossos objetivos. É
vergonhoso como nós estamos comemorando, por
exemplo, que o índice de analfabetismo caiu de 12%
para 11%, sabendo que o número de analfabetos aumentou, porque a população cresceu. E a gente comemora! Quase 125 anos depois da Proclamação da
República, nós temos hoje duas vezes mais adultos
analfabetos do que tínhamos em 1889. A percentagem caiu, de 65% para 10%, mas o número absoluto
dobrou, e a gente comemora. É a comemoração do
pequeno, a comemoração do insuficiente.
Hoje, nós temos quase todas as crianças na escola – há 20 anos, a gente não tinha; só havia 80% –,
mas com uma qualidade vergonhosamente ruim. Somos
o 56º País em um conjunto de 60 que uma entidade
europeia avalia na educação, e a gente comemora.
Eu vejo o Ministro falando que a gente está indo bem.
Nós estamos indo muito mal, Sr. Ministro, apesar de
estarmos indo, mas muito mal.
E os nossos objetivos? São vergonhosos. Nós
temos como objetivos, daqui a 20 anos, estarmos ainda atrás de países latino-americanos, como Argentina,
como Chile, como Uruguai, provavelmente como Colômbia, como o México também. Nós temos objetivos
muito ambiciosos na economia: sermos o terceiro. Não
vai dar para ganhar da China e dos Estados Unidos,
mas temos a esperança de chegar em terceiro, porque
somos uma população grande.
Não temos ideia de chegar em terceiro lugar na
educação. Em educação, a gente se contenta em ser
o 60º, porque hoje somos 88º, quando se considera
todos os países do mundo. Em 56º, quando se considera os 60 que essa entidade, a OCDE, analisa.
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Nós precisamos radicalizar nos nossos objetivos.
Nós não podemos ficar com objetivos pequenos em
matéria de educação. O objetivo tem que ser o salário
do professor ser pelo menos R$9 mil por mês. Acabar
com a estabilidade plena para que o professor que não
trabalha, não é preparado, não se dedica, não continue
no cargo. O professor deve ter formação de quatro anos,
mais dois de residência, para ver se, além de saber as
matérias, ele é bom, vocacionado para o magistério.
Nós temos que ter todas as nossas escolas em
prédios bonitos, confortáveis. Por que só banco tem
edifícios bonitos? Por que os shoppings têm edifícios
bonitos? Por que até os Correios têm os seus edifícios bonitos, em qualquer lugar do País, pequenininho
que seja, e as escolas são tão feias, tão ruins, que as
nossas crianças estão ali como se estivessem condenadas, e não estudando?
O Senador Magno trabalha muito isto: o problema das prisões.
A escola hoje, Senador Magno, é pior do que muitas prisões do Brasil, e olhe que as prisões brasileiras
são ruins, são masmorras. Nossas escolas não estão
longe disso, só que a portas abertas, o que não deveria
ocorrer, porque as crianças podem sair e ir embora. As
crianças deveriam ter uma escola tão boa, tão bonita,
tão agradável para que não quisessem sair. E aí tem
que haver também o equipamento.
Eu sempre disse, Senador – e agora eu aperfeiçoei, a partir do encontro de ontem –, que um professor
bom é cabeça, coração e bolso: bolso bem remunerado, coração bem-motivado e cabeça bem-formada.
Esqueci mais um órgão: professor, na verdade, é cabeça bem-formada, coração bem-motivado, bolso bem
remunerado e as mãos com um computador, com
equipamentos de informática, com televisão à disposição, com softwares dos mais modernos tipos. Isso
seria ambição. A ambição de que, daqui a 20 anos,
estaremos próximos dos melhores.
Mas isso a gente não tem. Não se vê Presidente,
Governador, Prefeito, colocando objetivo ambicioso. A
gente vê comemorando as pequenas coisas.
O Prefeito do Rio de Janeiro, com todo o meu
respeito, disse que se orgulha das escolas de lá. Desculpem-me dizer, mas não dá para se orgulhar de nenhuma escola de cidade brasileira. A gente pode se
orgulhar de uma unidade. Há cidade em que há uma,
duas, três escolas boas, mas nenhuma cidade do
Brasil permite orgulhar-se de todas as suas escolas.
Nenhuma, nenhuma; nenhuma mesmo. Nós não nos
orgulhamos. Nós não definimos metas ambiciosas.
Nós temos que escolher, Senador Magno. Daqui
a 20 anos, a gente quer estar onde está o Chile hoje ou
a gente quer estar onde está a Coreia hoje? A gente
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escolheu estar, daqui a vinte anos, onde o Chile estava 20 anos atrás.
Quando a gente olha os objetivos da educação
brasileira, vê-se que nós objetivamos, para daqui a 20
anos, os indicadores que o Chile tinha 20 anos atrás,
ou a Argentina tinha 20 anos atrás. É uma vergonha!
A gente tinha que ter como objetivo, daqui a 20 anos,
estar como a Coreia de hoje. Eu nem vou dizer a Coreia
de daqui a 20 anos, mas pelo menos a Coreia de hoje.
E a outra coisa importante que nós ouvimos é
que há bons exemplos em cidades brasileiras. Modestos, mas bons. Foi especialmente citada a cidade
de Foz do Iguaçu.
Eu já visitei escolas maravilhosas, mas há uma por
cidade, duas por cidade, três por cidade, não todas da
cidade. E a gente precisa que sejam todas da cidade.
Qual é a tarefa, portanto? O que se deve fazer, além
de ter objetivos ambiciosos? É espalhar pelo Brasil as
grandes experiências, e isso não se faz sem o Governo
Federal. Não se faz sem a federalização da educação.
Há cidades no Brasil que gastam R$2,8 mil por
aluno, e há uma que gasta R$51,00 por aluno. Cinquenta e um reais por ano por aluno! Ou seja, R$0,25 por
dia do ano letivo. Como é que a gente vai fazer com que
essa cidade tenha o mesmo nível da outra, que gasta
R$2,8 mil, quando a gente deveria gastar R$9 mil por
ano por aluno? Nove mil é o que a gente precisa para
ter uma escola razoável, pagando bem ao professor.
Nove mil. A cidade que mais gasta desembolsa R$2,8
mil. A menor, R$51,00.
Só federalizando. Só fazendo com que essa escola de cima e essa escola de baixo sejam todas federais, como são o Colégio Pedro II, os Institutos de
Aplicação, os Colégios Militares e as Escolas Técnicas.
Esse é um caminho que a gente tem. Mas, para
isso – eu concluo, Senador –, nós temos que escolher:
nós queremos melhorar ou revolucionar? Nós queremos
ou não queremos fazer uma revolução no Brasil, de tal
maneira que possamos ter a educação do Brasil como
uma das melhores do mundo? Essa é a pergunta. E
essa é a pergunta que parece que o Brasil não quer
responder da maneira certa.
Foi dito, em audiência, pelo Prof. Paes de Barros, que um dia o governo americano decidiu ir à lua.
O Presidente da época, Kennedy, fez um discurso dizendo que em 10 anos iriam à lua. Eles não tinham a
menor ideia de como se chegava à lua. Ninguém tinha,
ninguém sabia, mas definiu-se o projeto de chegar à
lua. Começaram criando uma entidade, a famosa Nasa.
Nós precisamos criar uma entidade que é o ministério de educação de base, de tal maneira que o
Governo Federal seja obrigado a se responsabilizar
pela educação de base.

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Precisamos aprovar a PEC nº 32, que está no Senado e diz que a responsabilidade pela educação é da
União. Não é do pobre Município ou do pobre Estado.
Precisamos dizer que os nossos professores serão os melhores profissionais do País, escolhido entre
os melhores.
Na Finlândia, um país exemplar, um professor
passa 7 anos estudando e mais 3 de residência. No
Brasil, nós passamos 3 estudando e zero de residência. O professor faz um concurso e, no outro dia, está
dando aula, sem ninguém testar se aquele menino que
passou no concurso é capaz ou não de dar aula. Se
tem vocação ou não para dar aula. Se sabe ou não se
relacionar com as crianças. Nós não ligamos para isso.
Isto aqui é chocante: lá, na Coreia, os professores estão entre os 10% melhores, do ponto de vista da
formação. No Brasil, nós, professores, estamos entre
os 30% piores. Os outros 70% melhores escolhem outras profissões. São os que não passam no vestibular
de Direito, no vestibular de Medicina, no vestibular de
Engenharia, no vestibular disso, disso, disso e vão
para a Pedagogia e para Licenciatura, salvo alguns
heróis, que vão pela vocação, que são capazes de se
sacrificar, capazes de abrir mão do salário, mas não
seguram muito tempo, e aí acontece o que estamos
vendo no Brasil: vão embora. Abandonam as escolas.
Nós temos que investir também para que esse professor, Senadora Ana Amélia, realmente seja dedicado.
Há um dado chocante que foi mencionado ontem,
por um conferencista. Ele disse: “Não há falta de professor no Brasil. Há falta do professor.” Os professores
não vão dar aula.
Trinta por cento dos professores, foi dito lá, faltam
às aulas. Trinta por cento. É a média por escola. Isso é
um absurdo. Porque o salário é baixo, porque as condições de trabalho são péssimas, porque as crianças
não gostam do prédio, detestam a cadeira onde ficam
sentadas, não aceitam o quadro negro e são violentas
por isso, o professor é um sacrificado. Aí ele falta. Falta
porque não é masoquista.
Hoje, o professor que vai à aula todo dia, se não
for um sacerdote total, tem alta dose de masoquismo,
gosta de sofrer, porque a escola é um pequeno inferno,
onde as pessoas passam o dia e onde nós jogamos
nossas crianças. Vimos isso ontem.
Nós temos que mudar isso, fazer com que os
nossos professores se orgulhem, se animem e cada
um deles vá contente para a escola. Isso a gente sabe
como fazer: salário, prédio bonito, equipamento moderno e respeito para eles. Não se faz isso se não for
com recursos federais. Não se faz isso com recursos
municipais, porque, como eu disse aqui, há cidade que
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gasta R$2.800,00 por ano com cada criança, e outra,
R$51,00. Não tem jeito se não igualar tudo isso.
Finalmente, Senador, nós estamos no momento de perceber a importância disso no Brasil. E essa
audiência de ontem serviu muito. Eu espero que a TV
Senado ponha no ar aquela audiência, com aquelas
três pessoas.
Encerro dizendo uma coisa que eles falaram,
que eu devia ter dito no meio do pronunciamento: se
o professor é tão importante, a gente tem que tratá-lo com importância. Por isso, não basta salário, não
basta... Se um professor falta 30 dias por ano em média, é preciso tratá-lo diferente do professor que não
falta. Nós nos acostumamos a tratar todos iguais: os
que se dedicam e os que não se dedicam; os que têm
boa formação e os que não têm. Não pode continuar
assim! Nós damos medalha para quem corre rápido,
para quem salta alto, para quem salta à distância, para
quem nada rápido, e não damos um reconhecimento
especial a um professor melhor que outro, porque os
próprios professores parecem não querer. E eu duvido
disso. Acho que os professores querem. Os sindicatos
que não querem.
Como não diferenciar um professor que não falta
quando a média de falta é de 30 dias por ano? Como
não reconhecer, prestigiar e premiar um professor
cujos alunos aprendem a ler aos cinco, seis anos, em
relação a outro cujas crianças chegam aos oito e não
sabem ler? Se a escola é ruim, tem que melhorar. Mas
uma criança, na escola ruim, aprende, e outra, naquela
escola ruim, não aprende, e, às vezes, até na escola
boa, ela não aprende também. Por isso, de ontem, ficou esse grande desafio. Vamos decidir: a gente quer
ou não quer revolucionar?
Se quer, sabe-se como fazer. E o dinheiro existe,
porque o que eu estou propondo – R$9,5 mil por mês
para um professor em uma carreira nova – custaria
ao final de vinte anos 6,4% do PIB. Não precisariam
ser gastos nem 10%, seriam gastos R$9 mil por ano
com cada aluno, proporção que hoje está em R$2 mil.
Então, é possível e é preciso.
Uma audiência como aquela ajuda nisso. E eu
espero que a TV Senado a coloque no ar, porque seria muito mais importante mostrar aquilo do que eu
estar falando aqui. Por isso, Senador, falei para fazer
propaganda do que eu espero que a TV Senado faça:
colocar no ar a audiência de ontem, na qual três grandes pessoas – Ozires Silva, Paes de Barros e Denis
Mizne – nos mostraram como é importante a educação
para o desenvolvimento econômico.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Obrigado, Senador Cristovam Bu-
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arque. O País agradece a sua dedicação. V. Exª é uma
referência para nós, brasileiros. Aprendemos a amá-lo
e a respeitá-lo por suas ideias, por tudo o que V. Exª
representa para este País no presente e por aquilo que
propõe para um futuro digno para esta Nação que nós
tanto amamos. Por isso eu fico atentamente ouvindo
V. Exª todas as vezes que vai à tribuna: porque V. Exª
sempre tem algo a ensinar e nós temos algo a aprender.
Discordamos quanto à redução da maioridade penal – um pontinho só –, mas já amarramos bigode num
monte de pontos. Eu faço coro com V. Exª em tudo o
que diz. Muitas vezes eu fico vendo a TV Senado e vejo
algumas coisas que – desculpem-me a palavra – são
futilidades que são apresentadas. A TV deveria exibir
não apenas audiências públicas da qualidade dessa
a que V. Exª se referiu, mas qualquer outra audiência
pública, porque tudo o que nós debatemos aqui, por
menos interessante que seja o assunto do ponto de
vista de alguns, interessa a outros.
Algumas audiências, Senadora Ana Amélia, deveriam ser repetidas. Infelizmente, ficamos assistindo
algo que uma televisão aberta, uma televisão que não
é pública, uma televisão que não é de um Poder, faz
muito melhor. Fica-se gastando energia e trabalho com
coisas que não dão audiência, que ninguém vê.
Eu acho que a TV Senado tem que mostrar realmente o trabalho desta Casa. E uma audiência como
essa teria que ser repetida durante o final de semana inteiro, para que quem não tenha visto possa ter a
oportunidade de ver no final de semana.
O que V. Exª está propondo é o que esperamos
para o futuro de uma Nação, já que não adianta falar
só de petróleo, de pré-sal e de riqueza. Não adianta
riqueza na mão de tolo. Riqueza na mão de tolo se
esvai entre os dedos.
V. Exª continua aumentando a sua pontuação comigo do ponto de vista da admiração. Normalmente, é
de zero a dez, mas V. Exª já passou de onze comigo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Parabéns, Senador Cristovam
Buarque.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Magno
Malta, como jornalista, eu queria cumprimentar V. Exª
por ter ratificado as posições do Senador Cristovam
Buarque sobre a necessidade de reproduzirmos uma
audiência como esta sobre o educação.
Conheço o Denis, o Prof. Ozires e o Paes de
Barros. De fato, é uma valiosa contribuição a fim de
mostrar como podemos fazer e construir na área fun-
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damental. Não há desenvolvimento sem educação. Não
há nada, não há grandeza, não há cidadania, não há
nada sem educação.
Senador Cristovam, o senhor sabe que sou parceira de V. Exª. É preciso mudar o conceito. A escola
existe em função do aluno. E ele não está sendo tratado... O novo aluno é o aluno da rede social, é o aluno
da era digital. Não há mais como ele ficar sentadinho,
comportadinho, olhando um quadro, uma lousa, como
se diz em algumas regiões – no meu Rio Grande é
quadro negro, que, na verdade, é verde. Hoje, o aluno
é diferente, é mais inquieto, tem outras necessidades.
Ele já sabe tudo, e, se tem uma curiosidade, acessa
o Google no celular e pesquisa a informação. Portanto, o professor também tem que se atualizar para a
nova realidade da classe. Assim, a escola existe em
função do aluno.
Portanto, queria novamente cumprimentá-lo e reforçar o pedido para que essa audiência seja retransmitida pela TV Senado.
Também quero dizer, Senador Magno Malta,
que, quando li a notícia hoje, no jornal, do assassinato
bárbaro do cunhado do Ministro Paulo Bernardo, na
cidade de Ribeirão Preto, por um adolescente de 14
anos, eu me lembrei do senhor exatamente em relação
à questão da maioridade.
Esse é um tema que nós não podemos deixar
de debater nesta Casa, pois essa é uma situação real
que estamos vivendo. Há pouco, falou-se também sobre o que aconteceu aqui em Brasília. Não podemos
imaginar que um jovem de 15 ou 16 anos não saiba
ou não tenha consciência real do que ele está fazendo.
Até tenho usado muito o argumento, Senador
Magno Malta, de que se é permitido conceder a um
jovem de 16 anos uma arma poderosíssima, que é o
título de eleitor, com o qual ele pode escolher o prefeito da cidade, o vereador, o deputado estadual, o
governador, o presidente da República, o Senador e o
Deputado Federal, ora, se ele tem discernimento para
escolher quem vai decidir o seu cotidiano, a sua vida,
a vida do País, evidentemente que tem consciência
dos atos que está praticando.
Então, lembrei-me muito de V. Exª hoje, quando
li essa notícia trágica, mais uma, envolvendo menores.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Lamentável e doloroso. As pessoas perguntam, nas redes sociais e nas ruas, onde me
encontram: “Será que vai ser preciso um menor assassinar o filho de um Senador, matar um Senador, matar
um Deputado?”. Olha aí, assassinaram o cunhado do
Paulo Bernardo, que é Ministro.
Há pouco, o Governo veio a público, por intermédio do Ministro Gilberto Carvalho, e disse: “O Governo
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é contra”. O repórter insistiu: “Mas qual é a saída?”.
Ele dizia: “O Governo é contra”. “Mas qual é a saída,
Ministro?” “O Governo é contra.” “Mas qual é a saída,
Ministro?” “O Governo é contra.” O Governo é contra,
e só isso? Aí continua matando, matando... O Governo é contra o quê?
Por que será que esse homem de 14 anos é capaz
de assassinar um ser humano? E estamos falando aqui
de escola, por exemplo. Um ser humano que estudou,
trabalhou, construiu família, deu sua contribuição para
o País, depois é barbaramente assassinado por um
homem travestido de criança, que a lei protege. Ele vai
para um estabelecimento, uma instituição e, daqui a
pouco, estará na rua, para cometer os mesmos crimes.
Daí, Senadora Ana Amélia, a minha proposta. Se
ele assassinou, é um crime bárbaro, um crime hediondo. O cunhado do Paulo Bernardo... Que o Governo
me ouça. Se ele perde a menoridade agora, a minha
proposta é que ele vá para um centro de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto
rendimento para o País. Ele não vai para a Febem, ele
não vai para o esgoto, desmistificando essa conversa
fiada de que vai levar criança para a penitenciária. Eu
até debocho, dizendo que o cara que está na penitenciária é que tem que ter medo de um menino desses.
O cara que está preso é que tem medo desse menino
ficar com ele e, à noite, na cela, matá-lo quando estiver
dormindo. Então, não vamos dar esse dissabor para o
cara que está lá pagando a pena dele. Vamos dar ao
menor a possibilidade realmente de se recuperar, de
ter caráter, de ter estudo. E esporte de alto rendimento
suga as energias. O esporte de alto rendimento tem
uma filosofia de vida que muda comportamento, dá a
possibilidade de realizar o sonho de se tornar campeão.
Temos toda uma estrutura. Temos um País com
vocação para o esporte e temos mão de obra qualificada. Hoje, temos o MMA, que cresce no mundo mais
do que o futebol. Não somos mais só o país do futebol,
porque os campeões de MMA são brasileiros. Temos o
voleibol e o nosso basquete, que voltou a crescer. Aliás,
que Deus abençoe o nosso querido Oscar, que está
sofrendo com um câncer. Que ele receba a sua cura.
Quer dizer, perde a menoridade no cometimento
do crime hediondo.
Então, que a morte do cunhado de Paulo Bernardo... Paulo Bernardo, receba, assim como a sua família,
a minha solidariedade, e também a da Senadora Ana
Amélia, que traz à baila o assunto.
Mas que o Governo reflita e que não ponha mais
Ministro para falar besteira para a Nação ouvir, porque
97% da Nação chora nas ruas. Será que esse povo
não sabe? Eles gritam nas ruas dizendo: “Gente, pelo
amor de Deus, façam essa redução. Nós não aguen-
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tamos mais! É no supermercado, no ponto de ônibus,
na faculdade... Eles estão cometendo crimes em todo
lugar, porque a lei os protege!”.
Ora, gente, aonde vamos parar? Os professores
têm medo de ir para a escola; os alunos estão armados! Os professores apanham dentro da escola. Os
prédios são pichados. Aonde vamos parar? É uma
viagem na maionese, é coisa de gente doida! É coisa
de gente doida!
Eu fico pensando e refletindo. Por onde eu passo,
Senadora Ana Amélia, no aeroporto ou em qualquer
lugar, as pessoas mais simples, os mais letrados e os
iletrados me cercam e dizem: “Senador, o País está
com o senhor. Está junto nessa luta de redução da
maioridade penal”.
Mas quando você chega aqui, a proposta vai para
debaixo da perna de meia dúzia que viaja na maionese e que é subserviente do Governo nessa questão.
Ora, não há demérito algum em você participar da
base de um governo. Eu participei da base do governo
Lula. Não há demérito algum. Fui da base do governo
Lula. Demérito é subserviência. E nesse ponto de vista, para defender a população brasileira, o Congresso
Nacional se comporta com total subserviência.
Ora, se a maioria aqui concorda... Eu digo isso
porque, no corredor ou sentado aí, os colegas me
abraçam e dizem: “Estou contigo. É verdade, ninguém
aguenta mais isso”. Mas quando peço que se pronunciem, logo dizem: “Não, eu não vou me meter”.
Como, gente? E a vida das pessoas, Senadora
Ana Amélia? É isso que me intriga. E eu fico a me perguntar: será que vale a pena estar aqui? Isso porque
parece que quando tentamos dar um passo à frente,
somos empurrados dez passos para trás.
Veja a questão dos aposentados deste País. Vamos entrar no debate todo. Vejam o fator previdenciário.
São pessoas que construíram esta Nação, que gastaram energia, o melhor da sua idade, da sua juventude.
E quando chega na terceira idade, um homem, com
filhos criados e netos, não tem dinheiro sequer para
pagar a farmácia! O que é isso? O que é isso?
E nós estamos “glamourizando”, dizendo que
temos o pré-sal, que temos não sei o quê. Se temos,
e daí? Essa é a indignação dos justos. Os justos precisam se indignar!
E, diante de um quadro como esse, eu aqui me
solidarizo com a nossa Ministra Gleisi, porque, se é
cunhado de Paulo Bernardo, é parente dela também.
Ela, que está próxima da Presidente Dilma… Sopra no
ouvido dela, Ministra, e diga: “Vamos refletir, Presidente.”
Alguém escreveu um dia que só os tolos não mudam. Só os tolos não mudam. E nós podemos muito
bem mudar de posição, se nós descobrirmos – como
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V. Exª e eu já descobrimos – que nós não vivemos em
um país de Alice. Nós não vivemos em um país de
Alice! É preciso realmente tomar providência quanto
a essa questão.
Concedo a palavra a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Senador Magno Malta,
eu usei a palavra para uma comunicação inadiável,
porque, como diz o Regimento Interno, eu caí no art.
17. Então, eu usei a palavra para uma comunicação,
falando de um tema importante, sobre a questão da
vinda dos médicos cubanos.
Nós todos aqui – eu penso que V. Exª, como eu
– queremos que o Governo colabore e tome a iniciativa, como está tomando, de proporcionar aos brasileiros, especialmente aos mais pobres das periferias,
o atendimento de saúde. Isso é necessário, urgente
e inadiável. Tanto quanto a questão dos aposentados,
como V. Exª fez referência agora, e a questão da segurança e violência.
O problema é que não houve, no anúncio feito
pelo Ministro da Saúde, transparência, porque, aparentemente, o Governo brasileiro está contratando
com o governo de Cuba a vinda desses profissionais.
Então, aparentemente também, o Governo está pagando ao governo cubano que, por sua vez, vai pagar
aos médicos.
Aí eu lhe pergunto: para onde irão 400 médicos?
A Força Aérea brasileira vai buscá-los? Onde eles vão
ficar hospedados? Em unidades militares? Na Região
Amazônica? No Nordeste? É necessário que o Governo diga o que está fazendo, como vai fazer.
Além do mais, virão 400 médicos. Eles vão precisar de 120 horas – é o tempo que o Governo definiu
– para um treinamento. Eles falam espanhol, com sotaque do Caribe, que é uma forma diferente de falar
espanhol. Há a questão das doenças que nós temos
aqui – que, eventualmente, podem ser a mesmas da
região do Caribe, onde eles estudaram e trabalham,
que é a região de Cuba –, a questão da nomenclatura
da medicação, da nomenclatura das doenças com as
quais eles vão conviver. Então, é necessário esclarecer todas essas questões à população.
O que eu estou pedindo ao Governo são esclarecimentos e transparência, para evitar que a gente esteja colaborando, com a chancela oficial de governos,
com a precarização do trabalho, Senador Magno Malta.
Então, foi por isso que eu já usei a tribuna hoje
e agradeço a oportunidade de ter me franqueado a
palavra agora, para reafirmar essa minha solicitação
ao Governo por uma transparência em relação a um
tema tão relevante quanto esse e ao que V. Exª se referiu, que é o da violência e a questão da maioridade.
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Nós queremos que haja o atendimento, que os
médicos sirvam à população, mas de forma transparente, para que a sociedade saiba como isso está
acontecendo.
Para que eles fiquem, deverão ter alimentação,
eles vão ter que ter moradia digna, o estetoscópio, vão
ter que ter condições para o atendimento. Como isso
vai ser operacionalizado? Então, eu espero que o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, que é sempre tão
aberto, que convive bem aqui no Congresso Nacional,
preste esses esclarecimentos à sociedade.
E V. Exª tinha falado sobre a importância da televisão, da TV Senado. Quando eu estava falando e
desci da tribuna, Senador Magno Malta, no meu Twitter
havia várias mensagens, não do meu Estado, mas de
São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, dizendo que
eu tinha feito as perguntas que as pessoas estavam
com vontade de fazer.
Ou seja, a audiência da TV Senado também se
dá numa hora da tarde como hoje, nesta sessão, em
que estamos tratando desses temas na tribuna para
os quais a população está atenta e nos quais quer de
nós um efetivo protagonismo.
É isso que acontece quando V. Exª vai ao Espírito Santo e as pessoas o param no aeroporto, ou onde
estiver, para falar sobre esses temas.
Muito obrigada, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/ PR – ES) – Hoje pela manhã vi uma matéria
falando exatamente da remuneração dos médicos que
vêm dos outros países e da remuneração dos médicos cubanos.
Eu sou daqueles também que acreditam que médico
bom é médico que está perto do doente. E a boa qualificação é a daquele médico... Na verdade, no dia a dia,
o que há é picada de cobra, é febre, é dengue. No dia a
dia, não há cirurgia de coração, cirurgia de cérebro, nada
disso. Um médico qualificado, com doutorado, não quer
ir para Ponto Belo, no meu Estado, nem para Presidente Kennedy, nem para um distrito lá dentro. Não quer ir.
Agora, o que me preocupou, Senadora Ana Amélia, é que a remuneração do médico cubano será de
R$10 mil, mas o dinheiro, a remuneração dele vai
para uma instituição e vai para Cuba, que é que vai
determinar quanto ele vai ganhar desses R$10 mil
que estão indo.
E V. Exª tocou num assunto muito sério: se Cuba
mandar de lá para cá, para ele, aquilo que não dá para
ele sobreviver? Porque ele tem que comer, tem que
vestir, tem que dormir. E se vem com família?
Eu preciso de esclarecimento nesse sentido, porque não entendi. A remuneração do médico vai para
Cuba, e Cuba é que tem que...

AGOSTO DE 2013
Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dizia a reportagem dessa maneira: “Cuba é que
então vai decidir quanto ele vai ganhar”. Imagine se
Cuba resolve pagar ao médico, aqui no Brasil, o preço
que paga lá. Aí o médico vai ter que atender e ganhar
uma cesta básica de quebra.
Então, essa colocação e essa preocupação de V.
Exª são minhas também. Como é que esse profissional
vai comer, como é que vai sobreviver, como é que vai
ser a vida dele? Porque, se ele recebe esses R$10 mil
e vai lá para Tabatinga, vai para a fronteira, onde ele só
vai ficar dois anos – e esses critérios são bons, são certos, são só dois anos; não pode ir para São Paulo, não
pode ir para o Rio, vai ficar lá no interior do Rio Grande
do Sul, vai ficar lá no distrito da cidade de Pelotas, é lá
que ele vai ficar –, se esses R$10 mil vão para a mão
dele, ele tem como sobreviver lá no distrito, na cidade,
claro. Mas e se esse dinheiro vai para Cuba, e Cuba
é que decide quanto ele vai ganhar para chegar aqui?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pagar aluguel, alimentação, a manutenção, e nós
sabemos do custo Brasil também.
Agora, Senador, aqui, acompanhando, recebi
um telefonema para que eu lhe fizesse uma pergunta
sobre exatamente essas condições de trabalho. Eu
prefiro usar a palavra precarização da mão de obra,
precarização do trabalho, que é uma coisa que nós
discutimos muito aqui; é um tema de que o Senador
Paim tem cuidado muito.
E a pergunta que faz o interlocutor aqui para V.
Exª é com uma expressão mais dura – eu não chegaria a tanto –, ele fala em trabalho escravo. Eu falo
apenas em precarização do trabalho, e penso que seja
adequado também tratar disso porque, como disse V.
Exª, como é que se vai viver com 10% ou 20% do total que o Governo brasileiro pagará por esse serviço?
Nós estamos comprando o serviço; nós não estamos trazendo pessoas. E estamos comprando serviços
de instituição para instituição, chancelando, oficialmente – aí, talvez com o apoio de governos –, um trabalho
precarizado. Alguns estão usando outra expressão, mas
eu prefiro não chegar a tanto, radicalizar dessa forma;
prefiro falar em precarização do trabalho.
De fato, fico feliz que V. Exª também esteja concordando com a necessidade de transparência nas
informações a respeito de como se vai fazer isso. Porque as Forças Armadas terão condições de mantê-los
por quanto tempo nas suas unidades, se for o caso?
Os aviões da FAB, quantos aviões terão que ficar disponíveis para realizar esse trabalho?
Portanto, eu penso que a sociedade brasileira
tem direito de receber essas informações das autoridades brasileiras.
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Agradeço muito a V. Exª o entendimento sobre
esta questão, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – É preciso saber que é muito boa a ideia.
Nós precisamos de médicos, mesmo. Não adianta essa
falácia de que os caras não têm formação. Anatomia é a
mesma coisa, em todo lugar: todo mundo tem duas pernas, dois braços, dois olhos, um nariz, uma boca. É tudo
igual. O que mudou foi medicamento, foi o tipo de exame.
Médico que vai para um distrito, para o interior,
lidar com lavrador, lidar com gente simples do interior,
sabe o que vai fazer, e não precisa fazer cirurgia. Se
o cara precisar fazer uma cirurgia na cabeça, ele vai
ter que ir para um grande centro, ou se tiver que trocar
o coração, porque isso não será lá. Então, todo esse
argumento é uma falácia.
Ontem, na manutenção do veto da Presidente
Dilma, no projeto do Ato Médico... Ela merece aplausos por ter vetado, porque iríamos criar cartéis neste
País, cartéis familiares, desqualificando fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, enfermeira, essa gente.
Eu estava na televisão vendo tanto discurso esdrúxulo, desapropriado, porque um médico não quer
dar injeção, um médico não quer fazer massagem no
joelho de ninguém, mas, em compensação, enfermeira não pode operar um cérebro! Nunca ouvi dizer que
uma enfermeira quis operar um cérebro! Nunca ouvi
que um fisioterapeuta queria operar um coração; nunca ouvi! Isso tudo é bobagem! Isso tudo é bobagem!
Se sou um homem do esporte, torci meu joelho,
vou ter que ir ao médico, não posso ir ao fisioterapeuta, porque ele não pode me atender! Isso é uma brincadeira, isso é uma falácia! Então, merece aplauso a
Presidente Dilma por ter vetado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Só nesse ponto, não concordamos. Votei pela derrubada
do veto, porque a única profissão que não está regulamentada é a do médico. Todas as demais estão. Todas
as categorias na área de saúde estão regulamentadas,
a de médico, não. Então, penso que era uma falha na
legislação com uma categoria muito importante para a
saúde pública brasileira, Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União e
Força/PR – ES) – É verdade, concordo com V. Exª. Se o
ponto fosse só regulamentar, teria meu voto também. Mas
o problema era regulamentar e desqualificar os outros.
Deixa os outros e regulamenta a profissão de médico.
Eu fiquei paralítico, Senadora. Sou lesionado
de medula, minha coluna é um enxerto de titânio. Fui
mandado para a cadeira de roda. No meu primeiro ano,
eu fazia fisioterapia 16 horas por dia. Sei o valor do
fisioterapeuta; eu sei o valor. Sei o valor dessa gente
próxima. Sei como eles são importantes. Regulamen-
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tar a profissão do médico não significa desqualificar o
fisioterapeuta, e isso aconteceria nesse projeto.
Concordo com V. Exª. Se o ponto for só esse,
tragam outro projeto para votarmos aqui e ele terá o
meu voto – se o ponto for só esse. Agora, naquele bojo,
como estava posto, realmente, quero aplaudir a Presidente Dilma pela coragem de ter feito o veto à matéria.
V. Exª declina do seu pronunciamento? (Pausa.)
Eu gostaria de comunicar que, hoje pela manhã,
fui à ANTT com a Bancada do meu Estado – a Deputada Rose de Freitas, o Deputado Lelo Coimbra, a
Deputada Lauriete e eu –, porque a BR-262 vai ser
duplicada no meu Estado. No meu Estado, não há clima para pedágio. No meu Estado, continuam havendo manifestações porque o povo não suporta pagar
pedágio da chamada terceira ponte que lá existe. Um
contrato feito na época do Governador Vitor Buaiz,
porque era necessário. A concessionária ganhou um
presente em 2003 do ex-Governador, que tirou dela a
responsabilidade de fazer a partida. E esse pedágio só
vem aumentando, e o povo do Espírito Santo já pagou
milhões de vezes, milhões de vezes. Ali, o caso não é
quebrar contrato, é rescindir, porque contrato não se
quebra. E quando se faz a rescisão, paga-se.
Se o Governador do Estado tem quatro bilhões
em caixa e não tem mais nem um ano direito de
governo, porque nos últimos seis meses a lei não
permite que ele faça mais nada, e nem há projeto
para serem gastos esses quatro bilhões, então, faça
essa rescisão, pague os trezentos milhões deles e
os tire de lá. Tire esse fardo das costas do povo do
Espírito Santo!
A duplicação será feita pelo PAC, com dinheiro público, dinheiro do contribuinte; não vai faltar dinheiro para
fazer a duplicação do trecho do Espírito Santo. Agora, o
trecho do Espírito Santo-Minas será feito pela iniciativa
privada, Senadora Ana Amélia, mas os pedágios ficarão
no Espírito Santo. Como é que se vai explicar isso para
o povo do Espírito Santo? Essa história de pedágio virou um palavrão lá. Não entra na cabeça nem do mais
intelectual do meu Estado, do mais preparado dos homens, do que assimila mais facilmente todas as coisas,
essa história de pedágio. O povo do Espírito Santo não
vai permitir que se coloque uma lajota naquele lugar.
Então, nós fizemos uma proposta: ou se faz todo
o trecho pelo PAC e, depois, pedágio para serviço de
manutenção. Porque hoje esse pedágio, sem haver
duplicação, vai custar R$9,50 para ir, nas duas praças.
Então, vai dar quase R$20,00, nas duas praças. Sendo
que a nossa está sendo feita com dinheiro público, e
nós vamos pagar a duplicação de Minas.
Nós estamos preocupados e fomos propor que
a nossa duplicação seja feita com o dinheiro do PAC,
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como vai ser; e sendo com dinheiro público, não precisa
colocar praça de pedágio e, depois de pronta, como o
DNIT não faz esse tipo de serviço de manutenção em
duplicação, aí haveria pedágio – nós temos estudos
– no valor de R$3,00, no máximo R$3,50, mas sem
penalizar o povo. Foi uma reunião importante.
Ontem, a Bancada teve uma reunião com a Ministra Gleisi, e nós esperamos essa sensibilidade por parte
do Governo que, aliás, tem um déficit muito grande com
o povo do Espírito Santo, com o povo do meu Estado.
Foi uma reunião importante para todos nós e
penso que nós vamos lograr êxito. Eu espero que nós
logremos êxito nesse mister, visto que a dívida do Governo Federal é muito grande.
Tiraram o Fundap de nós. Quando a alíquota de
4% foi colocada para todo mundo, realmente nós fomos penalizados porque já havíamos perdido o Fundap. O Governo disse que, em contrapartida, nos
ajudaria em infraestrutura. Não ajudou. Quer dizer, o
Estado do Espírito Santo tinha a sua economia firmada, com seus alicerces em cima desse Fundap há 42
anos. Tiraram o Fundap de nós. Agora a iminência de
tomar os royalties do petróleo. E o Governo, que tem
esse déficit todo conosco, quer duplicar a 262 dentro
do Espírito Santo e colocar a praça de pedágio dentro
do nosso Estado para poder pagar a duplicação feita
pela iniciativa privada no trecho mineiro.
É uma luta dessa Bancada Federal, deve ser uma
luta do Estado, deve ser uma luta dos homens públicos, homens que pagam impostos naquele Estado, e
o Governador do Estado deve gritar em nome do povo
do Espírito Santo, porque o povo não vai permitir que
isso aconteça, uma vez essa história de pedágio lá no
nosso Estado é palavrão para nós, pelo menos neste
momento, que é absolutamente grave.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – A Presidência comunica ao Plenário que a Deputada Luíza Erundina, filiada ao Partido
Socialista Brasileiro – PSB e representante do Estado
de São Paulo, renunciou ao mandato de membro titular
na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, conforme Of. B/156/13, de 21 de agosto de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of.B/nº 156/13
Brasília, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha renúncia
da vaga de titular da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (PARLASUL).
Respeitosamente, – Deputada Luíza Erundina
(PSB/SP)
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Of. nº 1.753/2013/SGM/P
Brasília, de agosto de 2013
Assunto: Encaminha Ofício da Deputada Luíza Erundina
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Of. nº 156/2013,
da Deputada Luíza Erundina, que renuncia à vaga de
titular na Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, os médicos brasileiros e estrangeiros
que se inscreveram para participar do programa “Mais
Médicos para o Brasil’, lançado em julho, pelo governo federal, devem chegar aos municípios para onde
foram designados, no dia 1º de outubro próximo. No
caso dos médicos brasileiros, a data limite para o início
das atividades de saúde nos municípios brasileiros é
o dia dois de setembro próximo.
Os profissionais brasileiros e estrangeiros vão
atuar nas periferias das grandes cidades e nos municípios situados nas regiões mais carentes do país,
atendendo assim, o objetivo do programa de ampliar
o número de profissionais nas regiões carentes do
país, e que visa, também, acelerar os investimentos
em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde.
De conhecimento de toda a opinião pública, pela
polêmica que gerou, o programa ‘Mais Médicos’ faz parte de um amplo pacto proposto pelo governo federal,
para melhorar o atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Para garantir a efetivação deste programa, o governo irá investir até 2014, R$ 15 bilhões na expansão e
na melhoria da rede pública de saúde em todo o Brasil.
Deste montante, R$ 7,4 bilhões já estão contratados
para a construção de quase 16 mil Unidades Básicas
de Saúde (UBS); 318 hospitais, que já estão em obras;
e 377 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h),
sendo que 601 destas já estão em obras. Outros R$ 5,5
bilhões serão usados na construção, reforma e ampliação de unidades básicas e UPAS, além de R$ 2 bilhões
que irão para a reforma de 14 hospitais universitários.
Os médicos estrangeiros com diplomas da Argentina (141), Espanha (100), Cuba (74), Portugal (45),
Venezuela (42), México (26) e Uruguai (25), deverão
atender aos critérios de ter habilitação no país de origem, para exercer a profissão; conhecer a língua por-
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tuguesa e ser provenientes de país com mais médicos
por números de habitantes.
Para garantir a qualidade do atendimento, estes médicos serão devidamente acompanhados, por 41 das 59
universidades federais que, inclusive, já anunciaram apoio
ao programa. Por meio de nota, a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes) se colocou à disposição para colaborar com os
Ministérios da Educação e da Saúde. Estas universidades
vão dar tutoria, fazer avaliação da formação profissional e
verificar os diplomas dos inscritos (estrangeiros).
O governo deverá oferecer cursos de português,
para médicos espanhóis e cubanos, e vistos de trabalho
para os que irão atuar em áreas carentes, principalmente rurais, nas quais a atenção de saúde é deficitária.
De acordo com o governo federal, os médicos estrangeiros vão se concentrar em oito capitais inicialmente. São elas: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza,
onde participarão de aulas de avaliação sobre saúde
pública brasileira e língua portuguesa.
Pelo programa, todos os profissionais – brasileiros
e estrangeiros – receberão uma bolsa federal de R$ 10
mil, que será paga pelo Ministério da Saúde, mais uma
ajuda de custo para moradia e alimentação que ficará
sob a responsabilidade dos municípios, e especialização
em Atenção Básica, durante os três anos de validade do
programa, período que poderá ser prorrogado.
Desta forma, o governo quer oferecer saúde pública, buscando cumprir o que estabelece nossa Constituição Federal, no artigo 196, que diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação,”
Neste aspecto, o programa ‘Mais Médicos7, além
de ser uma iniciativa muito louvável é, também, uma
ação inadiável, se quisermos ver a população usuária
do SUS recebendo saúde pública de qualidade e humanizada. Nosso país tem menos postos de saúde,
número insuficiente de hospitais, poucos laboratórios
e clínicas e muito menos médicos do que a população
brasileira precisa, principalmente, aquela que vive no
chamado Brasil profundo, sem acesso aos serviços
mais básicos, Esta parcela da população brasileira,
infelizmente, é a maioria, E, não precisamos destacar
que a saúde privada é inacessível a esta grande parcela de brasileiros e brasileiras.
Mas não são só estes que sofrem. Todos os dias,
assistimos pela televisão e até mesmo nas mídias
sociais, o drama de famílias que perdem seus antes
queridos por falta de uma ambulância, um medicamen-
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to, uma vaga para agendar uma cirurgia, e, claro, um
médico disponível pela atender um paciente. Episódios
assim são do conhecimento de milhares de pessoas
que precisam recorrer aos serviços públicos de saúde
e que ficam desoladas com a falta de acesso a esse
direito básico e constitucional.
São casos absurdos que se repetem uns aos outros,
de um ponto a outro do país, deixando indignados, os que
sofrem com a falta de acesso à saúde pública. Foi para
mudar esta realidade cruel que o governo federal adotou
o pacto pela saúde com o programa Mais Médicos. Tanto
é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou
apoio integral à decisão do governo federal de contratar
mais médicos, inclusive do exterior, para prestar serviços
de saúde para a parcela mais necessitada.
A iniciativa conta, também, com apoio de setores
da sociedade brasileira. Pesquisa Datafolha divulgada
no início deste mês revela que 54% dos 2,615 entrevistados em 160 cidades brasileiras, são favoráveis à
medida do governo federal, de contratar médicos estrangeiros, por meio do programa “Mais Médicos” para
trabalhar em regiões onde faltam profissionais de saúde.
Este percentual é sete por cento mais do que o
índice anterior. Pesquisa realizada no final de junho
mostrou que àquele momento 47% dos entrevistados
pelo mesmo instituto aprovavam a medida, anunciada
pelo governo federal. Medida adotada para atender às
críticas feitas por milhares de manifestantes que foram
às ruas cobrar melhores serviços públicos de saúde,
educação, segurança e ética na política.
Na primeira fase de inscrições no programa Mais
Médicos, 1.618 profissionais confirmaram participação
vão atuar em 579 municípios contemplados e mais 18
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DEIs) do País.
Junto com os municípios socialmente mais vulneráveis,
os DEIs terão prioridade de atendimento entre os que
aderiram ao programa. Estes profissionais deverão
atender cerca de 6,5 milhões de usuários do SUS.
De acordo com o Ministério da Saúde, existem
3.511 municípios, com carência de 15.460 profissionais,
para complementar os quadros na atenção básica do
SUS. Deste modo, os 1.618 profissionais que, nesta
primeira fase, confirmaram participação no programa,
representam apenas algo próximo a 10% da demanda
total de médicos. Assim, é fácil concluir ainda ficamos
com 13.842 postos ociosos em 2.885 cidades do país.
Como podemos verificar, a conta entre a legião
de brasileiros que necessitam de atendimento à saúde
básica e os profissionais que se dispõem a prestar este
atendimento, não fecha. São milhões de cidadãos e cidadãs que depois de outubro, ainda ficarão sem acesso
ao atendimento de saúde, apesar dos esforços do governo federal. Sem contar o triste fato de que 310 dos 579
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municípios contemplados para receber os profissionais
inscritos no Programa, se encontram em situação de vulnerabilidade social, como anunciou o Ministério da Saúde.
Dos 1.618 profissionais inscritos na primeira fase,
63% (1.096) têm registro profissional no Brasil e irão
atuar em áreas de extrema pobreza. Os 32% (522)
restantes, são médicos estrangeiros que registraram
homologação no programa e profissionais brasileiros
que se formaram em outros países. Estes atuarão em
periferias de capitais e regiões metropolitanas do país.
Tanto entre brasileiros como entre estrangeiros, cerca
de 70% dos inscritos formaram-se nos últimos dez anos.
O governo pretende ampliar o número de profissionais para preencher os postos que ainda ficarão
de fora. Nesta perspectiva, já retomou o processo de
inscrições para a segunda seleção mensal de médicos
brasileiros e estrangeiros, para tentar suprir o déficit
sem precedentes de médicos que o Brasil tem.
Outra vertente do programa, que faço questão de
destacar, refere-se é ao investimento do governo federal
em formação especializada. Neste sentido, por meio
do pacto pela saúde, serão abertas 11,5 mil vagas nos
cursos de medicina e 12,4 mil vagas para residência
até 2017, com a finalidade de formar especialistas. A
meta é tirar o Brasil da cifra de 374 mil médicos atuais, para 600 mil profissionais de medicina até 2026.
Em nosso país, a média é de 1,83 médicos para
cada mil habitantes. Uma realidade totalmente adversa
a de países do próprio continente nosso. No vizinho
Uruguai, por exemplo, há 3,7 médicos para cada 1.000
habitantes. A Argentina tem 3,2 para o mesmo tanto
de habitantes, e o México possui 2,0, para atender
cada mil habitantes. Enquanto isso, o Brasil tem tão
somente 1,83 profissionais que devem atender cada
porção de 1.000 moradores.
Se a comparação for com os países ricos de economias desenvolvidas, a disparidade é ainda maior. Na
Europa, por exemplo, existem duas vezes mais médicos que no Brasil -33,3 a cada 10 mil habitantes. São
48 médicos na Áustria a cada 10 mil cidadãos, contra
40 na Suíça, 37 na Bélgica, 34 na Dinamarca, 33 na
França, 36 na Alemanha e 38 na Itália.
Levantamento da Organização Mundial de Saúde
(OMS), também mostra que no Brasil a taxa de médicos é inferior à dos países emergentes. Enquanto
no Brasil, a taxa é de 17,6 médicos para cada 10 mil
pessoas, naqueles países é 17,8. O índice também é
inferior à média das Américas (mais de 20).
Mas é a comparação com os países ricos da Europa, que revela a disparidade gritante entre a situação
do Brasil e a das economias desenvolvidas. São duas
vezes mais médicos na Europa que no Brasil -33,3 a cada
10 mil habitantes. O estudo mostra que há 48 médicos
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na Áustria para cada 10 mil cidadãos. Na Suíça, são
40. Na Bélgica, 37, Na Dinamarca, 34. Na França, 33.
Um levantamento feito pelos Ministérios da Saúde
e da Educação mostra que 22 Estados da federação
estão abaixo da média nacional – de 1,8 médicos por
mil habitantes -, sendo que cinco deles têm menos de
um médico por mil habitantes. Três destes Estados, senhor presidente, estão são da nossa região, o Norte do
Brasil, e são eles – Acre (0,94), Amapá (0,76) e Pará
(0,77). Neste ranking, meu Estado de Roraima ocupa
a 13a posição, com 1,21 médicos por mil habitantes.
No Norte, a demanda por médicos é de 1.764, em
328 municípios. Mas, contrariando a necessidade, apenas
144 profissionais de saúde, confirmaram ida aos municípios da região. Do Nordeste, o Estado com situação mais
dramática é o Maranhão, com 0,58 médicos por habitante.
Ou seja, no Maranhão, há um médico para cada 1.917
habitantes. No Pará, temos um médico para cada 1.500
habitantes; Amapá, um médico para cada 1.484 habitantes; Rondônia, um médico para cada 1.450 habitantes;
Acre, um médico para cada 1,374 habitantes; e Tocantins,
um médico para cada 1.329 habitantes.
Fato é que temos 700 municípios em nosso País
que não dispõem de um médico sequer residindo na
cidade. As situações menos gritantes estão nas regiões
Sul e Sudeste do país, onde encontram-se taxas de
1,97 médicos por mil habitantes e de 3,44 profissionais
pelo mesmo tanto de moradores. No resto do país, as
taxas são de incríveis 0,58 médico por mil habitantes,
como é o caso de cidades do Maranhão, até a taxa de
1,69 médico por cada mil moradores.
De acordo com o Ministério da Saúde, só na última década, surgiu no país, uma demanda por 54 mil
médicos. Muitos hospitais públicos e particulares do
país não dispõem de profissionais especialistas nas
áreas de Pediatria, Cardiologia, Psiquiatria, Ginecologia, Neurologia, Cirurgia Geral e Clínica Médica.
O meu Estado de Roraima, mesmo sendo o único
na região Norte que exibe uma relação de um médico
para cada 762 habitantes, também não foge à regra
de problemas crônicos na área de saúde pública, especialmente com a falta de profissionais.
No primeiro mês de inscrições, 20 vagas foram
selecionadas para três municípios do meu Estado de
Roraima, que deverão receber médicos. São Boa Vista, nossa capital, Canta e Caroebe. Ocorre que, nos 12
municípios que aderiram ao programa ‘Mais Médicos’,
havia uma demanda de 114 vagas. Por dedução lógica,
percebe-se logo, que continuamos com um déficit de
mais de 80% de vagas a serem preenchidas, na maioria
dos municípios roraimenses que aderiram ao programa.
De acordo com o Ministério da Saúde, 14 dos 20
profissionais que deverão prestar serviços de saúde à
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nossa população, estão em municípios de maior vulnerabilidade social do interior. Os seis restantes trabalharão na periferia da capital. Mas, senhores senadores,
ainda assim, temos de agradecer aos profissionais que
se inscreveram para prestar saúde à população de Boa
Vista, Canta e Caroebe. Eu explico porque.
Em maio, o Ministério Público de Roraima acionou judicialmente o Governo do Estado diante da situação do hospital Santo Antônio, que é referência no
Estado, em atendimento a crianças e adolescentes.
O Ministério Público pediu a definição sobre a cogestão ou o cofinanciamento do hospital, uma situação
indefinida entre Estado e município que tem levado a
população a pagar o preço, com o não atendimento,
o que se configura em violação aos direitos das crianças e adolescentes de terem acesso ao atendimento.
Em junho, a polícia foi acionada para resolver um
conflito no setor de atendimento do Hospital Geral de
Roraima (HGR), em Boa Vista. Depois de esperar 12
horas por uma consulta, um paciente, que estava em estado grave, ficou indignado com o péssimo atendimento recebido, e protagonizou uma situação de conflito.
Acompanhado do pai, ele tentou filmar com seu
celular, dezenas de outros pacientes, que estavam
na sala de espera do hospital, havia horas. Conforme
relatou à polícia, ele foi agredido por uma enfermeira, que lhe tomou o celular e só o devolveu, quando o
policiamento chegou.
Pegando o caso do meu Estado, fico a pensar
como estão tantos outros municípios brasileiros que
sofrem as agruras da falta de médicos para atender
a sofrida população usuária dos serviços públicos de
saúde. Cenários dessa ordem, já viraram rotina no
noticiário brasileiro. São episódios emblemáticos de
falta de medicamentos, atendimento adequado e de
médicos, que a sociedade não aceita mais assistir de
braços cruzados. As manifestações populares que eclodiram nas ruas do país, mostraram que a sociedade
quer que medidas urgentes sejam adotadas.
O ‘Mais Médicos’ que visa, também, estabelecer novos parâmetros para a formação em Medicina
no Brasil, será objeto de debates nesta Casa de leis,
que, na semana passada, instalou uma comissão mista, para analisar a Medida Provisória 621/2013, que
institui este programa. Será um bom momento para
debatermos em torno de números e de ideais. O Brasil, como é sabido por todos os cidadãos e cidadãs
brasileiros, há muito tempo tem na saúde um grande
problema social e político.
Desse modo, acredito que na comissão mista teremos a imprescindível oportunidade de fazermos um
profícuo debate, sobre o programa e obtermos muitas
contribuições para aprimorá-lo, se assim for preciso.
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Nobres pares, o Brasil está mudando e a sociedade está a exigir medidas eficazes para amenizar o
sofrimento da população, especialmente na área de
saúde. Então, o que estamos esperando? Nós, homens
e mulheres que fazemos política e formulamos leis,
temos a obrigação moral, ética e política de fazermos
valer a vontade de nossos representados de verem a
saúde sendo direito de todos.
Mas, nobres colegas, não tenhamos dúvidas: a
garantia constitucional dos cidadãos brasileiros de ter
acesso aos serviços de saúde, é, antes de tudo, uma
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questão de direito humano. E, urge que façamos valer esta prerrogativa. Sob pena de perdermos o trem
da nova história, que começou a ser reescrita da forma mais inusitada e rica para a democracia brasileira.
Diga-se, a partir das vozes das ruas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco União
e Força/PR – ES) – Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 31 minutos.)
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Ata da 138ª Sessão, não deliberativa,
em 23 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Acir Gurgacz.
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 2 minutos e
encerra-se às 11 horas e 7 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário dos seguintes Projetos de
Decreto Legislativo:
– nº 52, de 2013 (nº 671/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Assistencial e Cultural
Baraunense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Baraúna, Estado
do Rio Grande do Norte;
– nº 89, de 2013 (nº 630/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente de Vereda para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Vereda, Estado da Bahia;
– nº 94, de 2013 (nº 665/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária, Cultural e
de Radiodifusão de Três Arroios – ACERATRES
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Arroios, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 99, de 2013 (nº 736/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Princesa da Mata Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais;
– nº 100, de 2013 (nº 760 /2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rede Mundial de Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Santo Ângelo, Estado do
Rio Grande do Sul;

– nº 101, de 2013 (nº 763 /2012, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Caibateense de Comunicação, Cultura e Cidadania para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caibaté, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 102, de 2013 (nº 765 /2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária de Barão
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Barão, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 103, de 2013 (nº 654/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Serra do Camará para
executar o serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte;
– nº 115, de 2013 (nº 788/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Cajazeiras para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pio IX,
Estado do Piauí;e
– nº 136, de 2013 (nº 769/2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Ocan Comunicação Digital Se Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Canaã dos
Carajás, Estado do Pará.
Tendo sido apreciadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu do
Superintendente da SUDENE, o Ofício nº 302/2013,
que passa a tramitar como OFN 29/2013, o qual encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório de Resultados
e Impactos– Exercício 2012, do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste-FNE.
É o seguinte o Ofício, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O calendário de tramitação do Ofício do Congresso Nacional, estabelecido
nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 23-8-2013
Até 28/8
prazo para publicação e distribuição dos avulsos
da matéria;
Até 12/9
prazo para apresentação de relatório;
Até 19/9
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
Até 26/9
prazo para apresentação, publicação, distribuição
e votação do relatório e encaminhamento do parecer
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A matéria será publicada no
Diário do Senado Federal de 26 de agosto do corrente.
O Ofício vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Ruben Figueiró, do PSDB do Mato Grosso
do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs.
ouvintes da Rádio Senado, Srs. telespectadores da TV
Senado, acompanhei pela televisão, na semana passada, a notícia da posse do novo presidente do Paraguai
– que, aliás, foi abrilhantada pela presença, naquela
solenidade, da eminente Senadora Ana Amélia e do
Senador Roberto Requião –, líder empresarial de seu
país, Horacio Cartes, com o desejo sincero de que ele
não ceda ao “canto da sereia” e permita que seu país
retorne ao Mercosul como se nada tivesse acontecido.
Faço coro à opinião do meu colega de bancada
sul-mato-grossense, Deputado Federal Fábio Trad, que
refletiu sobre o “rigor legalista de um Mercosul tradicionalmente mais tolerante ante transigências flagrantes
de países-membros”.
Ao referir-se à suspensão do Paraguai após a
queda do então presidente Fernando Lugo, Trad analisa as incoerências, citando os exemplos do permissivo
flerte do Brasil com a Líbia de Kadafi e com o Irã de
Ahmadinejad na gestão Lula; a ação contra a liberda-
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de de imprensa na Argentina; e a sucessão de Hugo
Chávez por Nicolás Maduro na Venezuela. Ou seja, o
rigor foi bem maior com o Paraguai e o Brasil não agiu
ou reagiu como deveria, deixando criar esse embaraço
diplomático lamentável.
Mais grave ainda, Sr. Presidente, foi o Mercosul
admitir a entrada da Venezuela (que o Paraguai vetava) no momento em que aquele país fundador do
organismo estava suspenso.
Enfim, minha opinião de que o Paraguai deveria
recusar o retorno ao Mercosul pode parecer contraditória, uma vez que represento, nesta Casa, o Mato
Grosso do Sul, Estado que faz extensa fronteira com o
país vizinho. Por isso mesmo, nós, sul-mato-grossenses, conhecemos muito bem as demandas e carências daquele povo. Nossas prefeituras são, inclusive,
penalizadas com a demanda extra dos irmãos da nação guarani, especialmente nas áreas de educação
e de saúde.
É inegável que os paraguaios foram atingidos
economicamente com a suspensão no Mercosul, principalmente por se tratar de um país de 7 milhões de
habitantes, dos quais 39% são de baixa renda e 19%
estão na miséria.
Também a questão da energia elétrica de Itaipu e a situação dos brasiguaios são dois assuntos,
inegavelmente, de alta complexidade que reforçam a
necessidade de vínculo do Brasil com o nosso vizinho
Paraguai.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, ao longo do meu discurso, os nobres pares e os cidadãos que me assistem
pela TV e me ouvem pela Rádio Senado entenderão e
poderão até concordar com os meus motivos.
Antes de iniciar meus argumentos, porém, lanço
a pergunta: A chegada de Horacio Cartes ao poder no
Paraguai permitirá superar a crise diplomática provocada pela derrubada de Fernando Lugo, destituído por
suposto, entre aspas, “mau desempenho” em junho
de 2012? A decisão, à época, foi muito questionada
internacionalmente, o que causou a suspensão do Paraguai de organizações multilaterais, como o Mercosul
e a Unasul. Suspensão esta agora ‘suspensa’ após a
posse do Presidente Horacio Cartes.
Os representantes dos países que alijaram o
Paraguai estavam presentes na sede governamental,
em Assunção, no momento do juramento do novo presidente, numa indicação de que querem o retorno do
Paraguai ao bloco.
Além de Dilma Rousseff, a Presidente do nosso
País, a Srª Cristina Kirchner, da Argentina, e o Sr. José
Mujica, do Uruguai, havia outros representantes de
mais de 100 delegações, inclusive a eminente Senadora Ana Amélia, que deseja honrar-me com seu aparte.
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A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro
Senador Ruben Figueiró, Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside esta sessão, eu fui muito honrada pela
representação da Comissão de Relações Exteriores,
do nosso Presidente Ricardo Ferraço, e, na companhia
dos Senadores Roberto Requião, do PMDB do Paraná,
e Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, estivemos representando a Comissão de Relações
Exteriores e o Senado Federal na posse de Horacio
Cartes. Ele, no discurso de pouco mais de 35 minutos,
nessa cerimônia que teve a presença da Presidente
Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e José Mujica, do
Uruguai, ele em nenhum momento do discurso mencionou a palavra Mercosul. Isso foi um sinal de que o
Paraguai ainda não cicatrizou as feridas provocadas
pela expulsão do país, por conta do episódio do impeachment do ex-Presidente Fernando Lugo, em um
processo democrático, segundo as leis paraguaias. E
agora cada vez que se fala em questões internas do
Paraguai, as autoridades brasileiras dizem: “Não podemos interferir em questões de soberania interna”.
Ora, o impeachment também foi uma questão de soberania interna do país, na qual não poderíamos nos
intrometer. E respeitar a decisão, que foi soberana e
indiscutível, porque o ex-presidente teve as condições
de defesa. Mas, como eu disse, conversamos muito
com a presidente do Partido Colorado, que é do partido
do presidente, a Senadora Samaniego, e ela admitiu
que o momento é outro. Porém, vai depender muito
das atitudes dos membros do Mercosul para o retorno do Paraguai ao bloco. Eu acho que vai ser preciso
muita habilidade diplomática nesta concertação. De
qualquer modo, o Presidente paraguaio falou muito em
relação às relações bilaterais, às relações regionais e
as relações multilaterais. Então, não necessariamente dentro do bloco. Como ele não referiu, em nenhum
momento, Mercosul penso que ainda vai demorar um
pouco de tempo para que o Paraguai volte ao bloco,
embora o ambiente hoje seja mais favorável. Ele disse
que quer criar uma condição de previsibilidade econômica, de segurança jurídica para os empreendedores
e vê o Paraguai como grande protagonista. Como V.
Exª é do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com
o Paraguai, ele disse que vai dar toda a segurança
para os produtores daquele País. O senhor viveu – e
todos nós aqui – a discussão dos brasiguaios. No meu
juízo, a atitude dele será de muita atenção e cautela
em relação a resguardar os direitos e a segurança,
não só patrimonial, mas a segurança jurídica naquele
país. Então, pelo menos um voto de confiança neste
primeiro momento. E, se o discurso dele for cumprido,
não tenho dúvida de que ocorrerá uma pacificação na
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região. Quero cumprimentá-lo por trazer esse tema à
tribuna, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Agradeço, Senadora Ana Amélia, pelo seu aparte, que esclarece e enriquece o meu pronunciamento.
Eu gostaria de pedir licença, Sr. Presidente, porque houve uma omissão de minha parte ao não citar
a presença, na posse do Presidente do Paraguai, de
toda a representação da bancada do Senado e, representando a Comissão de Relações Exteriores naquele evento, da pessoa do Senador Luiz Henrique,
do Estado de Santa Catarina. Faço a retificação em
homenagem à verdade.
Mas, como bem acentuou a Senadora Ana Amélia, as expectativas que temos, com relação ao novo
governo do Paraguai, são absolutamente de confiança de que ele respeitará os direitos legítimos, não só
dos brasiguaios que lá se encontram, mas também
por uma relação profícua com relação a uma questão
muito importante que é a utilização da riqueza hidráulica de Itaipu.
Continuo, Sr. Presidente, lembrando que Cartes,
do Partido Colorado, substituiu o liberal Federico Franco,
com uma posição dura sobre o Mercosul. Já anunciou
que só manterá relações bilaterais com os sócios do
Bloco – conforme reiterou aqui a eminente Senadora
Ana Amélia. Sem citar diretamente o Mercosul, o novo
presidente do Paraguai disse apostar no fortalecimento
dos organismos sub-regionais, regionais e mundiais,
e destacou a importância de não agravar as diferenças conjunturais. Ao manifestar franca disposição de
manter e acrescentar as cordiais e fecundas relações
bilaterais, Cartes reforça que diferencia as relações
com cada vizinho das relações com o Bloco.
E eu concordo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com ele. Entendo que o Brasil também deveria
seguir este caminho: o de negociar separadamente
com cada vizinho. Ora, senhor Presidente, há algum
tempo tenho usado a expressão – aspas – “Delenda
Mercosul”.
Essa união de esforços, sonhos dos ex-Presidentes Sarney e Alfonsín, por uma tarifa comum nas
trocas comerciais entre os quatro (agora cinco) países
sul-americanos está totalmente desfigurada.
Essa desfiguração vem de algum tempo – diria
–, desde quando de uma política de convergência comercial entre os países membros, passou-se a uma de
convergência de princípios ideológicos, a que se soma
ainda a prepotência de um deles, que, por interesses
de sua economia interna, contraria os altares da soberania e autodeterminação dos parceiros.
Explicitando, Srªs e Srs. Senadores: quando o
Brasil se submeteu e se submete aos caprichos eco-

604

56838 Sábado 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nômicos da Argentina, em operações recíprocas, com
incalculáveis prejuízos a setores da economia nacional,
para atender a uma política de “bonzinho”, típica do
lulopetismo internacional; quando o Brasil, desprezando uma decisão de política interna de País soberano,
alia-se a outros membros com a intenção deletéria
de raízes ideológicas aprofundadas e alijou o quarto
parceiro, só não o deixando à míngua em razão de
interesses comerciais valiosos a preservar.
É patente serem intensas e recíprocas as relações brasileiras com a nação guarani. Mesmo assim,
o Brasil não teve coragem de defender a permanência do Paraguai no Bloco naquele difícil momento de
junho de 2012.
Encontros de cúpula se repetem periodicamente e
são tratados com o mesmo diapasão de vozes, política
rasteira onde se discutem conflitos de fundo ideológico.
Lembro a interdição do avião presidencial boliviano; a política de espionagem eletrônica americana; o
hipócrita agrado ao Paraguai após a desfeita que lhe
fizeram, afastando-o da cúpula do Mercosul; o ciúme
da aventada união dos países de origem hispânica,
México, Chile, Peru e Colômbia, a fim de uma aliança comercial para o Pacífico que retira a substância
institucional do Mercosul na integração econômica,
comercial e social do Bloco. Como afirmou o conceituado articulista Celso Ming – aspas: “o Mercosul está
se transformando num organismo político de eficiência
duvidosa” – fecho aspas.
Na última terça-feira, dia 20, a Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou audiência pública sobre a possibilidade de flexibilizar as regras do
Mercosul. O principal tema discutido na reunião foi a
transformação do Bloco em um acordo de livre comércio. Apesar de não integrar o colegiado, estive lá
porque quis ouvir os debatedores. Saí satisfeito, pois
corroborei minha opinião, associando-me às oportunas observações da eminente Senadora Ana Amélia
aos destaques desse pacto para a economia do seu
Estado, o Rio Grande do Sul, e, de resto, para todos
os Estados fronteiriços com a Argentina.
Destaco especialmente a crítica do diretor do
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), Roberto Giannetti da Fonseca, que
afirmou – aspas: “não ser respeitável que tenhamos
uma união aduaneira com tarifa externa comum com
algo de 20% a 30% das nomenclaturas, com tarifas de
exceção para um ou para outro país” – fecho aspas.
Ou seja, hoje, além do fim de barreiras comerciais
entre os membros do grupo presente nos acordos de
livre comércio, há a aplicação de uma Tarifa Externa
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Comum ao comércio com terceiros países. No entanto,
há muitas exceções a essa tarifa comum.
Dessa forma ficamos engessados pelas regras
do Mercosul, prejudicando os nossos interesses, e não
podemos ter liberdade para negociar diretamente com
outros países ou outros blocos.
Concordo ainda com a opinião do Dr. Giannetti,
quando ele afirmou que o Mercosul está estagnado
e acaba impondo ao País um declínio em relação a
outros blocos do mundo, que criam preferências tarifárias entre si. Ele disse, abro aspas: “Ou nós conseguimos fazer negociações bilaterais com velocidades
diferentes, dando a oportunidade aos outros membros
do Mercosul de nos acompanharem se quiserem, ou
vamos, de uma vez, ter a coragem de assumir que o
Mercosul não pode ser uma união aduaneira, como
não é, e trazê-lo à realidade de um acordo de livre comércio”, fecho aspas. Concordo perfeitamente com o
eminente debatedor Dr. Roberto Giannetti.
Também houve a crítica à falta de estabilidade
de regras do Mercosul quando da reunião da Comissão de Relações Exteriores, como no caso das regras
não tarifárias impostas pela Argentina, que fazem com
que produtos brasileiros fiquem parados na aduana do
país vizinho. Também cito a frase do Diretor de Políticas
e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Sr. José Augusto Coelho Fernandes, que disse,
abro aspas: “Temos um conjunto acima da média de
contenciosos comerciais, alguma insegurança institucional no campo político e processos de adesão com
regras frágeis, não muito claras, como foi o caso da
própria Venezuela”, fecho aspas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os argumentos são vários. Há pouco tempo visitei as duas cidades Bela Vista, a nossa sul-mato-grossense e a paraguaia, de lá ouvi as vozes irmanadas de paraguaios
e brasileiros, uníssonos contra o reingresso pleno do
Paraguai no Mercosul. O Paraguai não ganharia nada
após a desfeita que sofreu.
Recentemente, foi publicada na grande imprensa
a informação de que o Governo brasileiro já trabalha
com a possibilidade de negociar com a União Europeia
seus próprios termos para a criação de uma área de
livre comércio. Vejo este fato como algo alvissareiro.
Isto porque, apesar de inúmeras promessas do
Mercosul em fazer até dezembro deste ano uma oferta
com quais produtos passariam a ser comercializados
com tarifa zero, a verdade é que nunca houve avanço
desse processo. A negociação – diz a reportagem – se
arrasta há anos e não acontece nada.
Diante disso, negociadores brasileiros já trabalham com a alternativa de os países do Mercosul – Argentina, Uruguai e Venezuela, além do Brasil – envia-
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rem ofertas em separado ao bloco europeu. Inclusive
essa possibilidade foi confirmada, recentemente, pelo
Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Ricardo Schaefer.
Ele afirmou que a proposta brasileira ficará pronta
no mês que vem, mas ainda não há uma data agendada
para que os países se reúnam e iniciem as conversas
para uma lista única.
Dos brasileiros já ouvi que o Brasil, nas relações
comerciais com o Paraguai, não precisa do Mercosul,
já que o intercâmbio econômico e social com o país
vizinho, que tem como irmão, lhe é extremamente útil.
A essa opinião eu confesso ser integralmente favorável.
Para concluir, Sras e Srs. Senadores, tenho a dizer que os entraves que essa aliança já criou ao Brasil,
inclusive pelos embaraços impostos às relações ou
alianças com outros blocos comerciais, indicam que a
boa ideia é se afastar do Mercosul enquanto há tempo.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, essa é a
opinião que tenho sinceramente com relação ao Mercosul.
O Brasil teve a feliz ideia, ao lado do então Presidente da Argentina Raúl Alfonlsín, de criar esse sistema de intercâmbio comercial entre países do extremo
sul da América. Mas hoje, passado o tempo, essas
relações se deterioraram.
É mais fácil, é mais prudente ao Brasil afastar-se disso e ter relações bilaterais com todos os outros
países do mundo, para não ser, como hoje, impedido
em suas relações, o que é extremamente prejudicial
à economia do meu País.
Sr. Presidente, é a minha opinião, e eu desejo,
sinceramente, que o Governo brasileiro desperte e
tenha a consciência patriótica de se afastar de um
sistema econômico que, absolutamente, não nos é
favorável no momento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Cumprimento V. Exa pelo
pronunciamento e concedo, neste momento, a palavra
à Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcante, caros Senadores, Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
eu vou voltar ao tema que abordei ontem, caro Presidente, pela relevância da matéria. Trata, exatamente,
das questões relacionadas à saúde dos brasileiros.
Logo após o meu pronunciamento, ontem à noite,
quando estive aqui, nesta mesma tribuna, cobrando
transparência do Governo Federal sobre os termos
do acordo do Governo brasileiro para a contratação
de quatro mil médicos cubanos, recebi uma ligação
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de um especialista do Rio de Janeiro, que se identificou, mas preferiu manter o nome em sigilo para evitar
retaliações.
Ele se identificou devidamente, informando que,
dos R$10 mil previstos para a contratação de cada
profissional de saúde de Cuba, apenas R$1,5 mil será
usado para custear o salário deste clínico. Os R$8,5
mil restantes, segundo o informante, serão destinados
ao Governo cubano.
A informação, de acordo com esse profissional,
é de conhecimento de funcionários do Governo que
teriam participado do teor do acordo entre Cuba e o
Brasil. Independentemente da exatidão e dos dados
dessa denúncia, o fato é que as dúvidas sobre esta
contratação continuam mais fortes.
O Governo Federal não está sendo claro nem
transparente sobre a forma de trabalho dos médicos
cubanos que virão ao Brasil. Saúde é uma prioridade
e os programas que estimulem a vinda de médicos
estrangeiros – de qualquer lugar, não precisa ser, necessariamente, de Cuba, desde que sejam efetivos e
operem com funcionalidade e eficácia – serão sempre bem-vindos, até porque temos que dar atenção à
saúde da população.
Se não for desta forma, fica parecendo mais uma
propaganda enganosa e uma forma de escamotear um
contrato que tem implicações, inclusive de ordem social,
porque envolvem relações trabalhistas. Não importa se
os médicos são cubanos, europeus, asiáticos, africanos ou norte-americanos. O que vale e o que conta é
que esses profissionais, independentemente do gênero ou da nacionalidade, tenham condições de atender
às básicas demandas do País, cumprindo a legislação
brasileira e os tratados internacionais do trabalho.
É preciso, também, fazer a devida observância
aos preceitos morais e éticos da categoria médica atuante no território nacional.
Hoje (23) pela manhã, o Bom Dia Brasil fez uma
reportagem para explicar o que o Governo ainda não
explicou sobre o formato dessa contratação de médicos cubanos. Na reportagem, procuradores do trabalho
ouvidos pela Rede Globo afirmam que há irregularidades trabalhistas na primeira etapa do Programa Mais
Médicos, com previsões de trazer os 400 primeiros
médicos cubanos já na próxima semana.
Por isso, eu pergunto: as relações de trabalho
desses profissionais se darão em condições degradantes? Ora, se o Governo vai receber R$10 mil, vai
dar só R$1,5 mil para o profissional e vai ficar com
R$8,5 mil? É precarização, para dizer uma palavra
muito leve. É mais do que isso. O programa com Cuba
é um serviço a ser prestado de acordo com as regras
da Organização Internacional do Trabalho, OIT, com
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sede em Genebra? Se esse projeto é considerado
extremamente importante para melhorar a qualidade
de vida da população de baixa renda, como diz o Governo, por que falta transparência sobre informações
tão fundamentais e básicas para o bom funcionamento
desse projeto?
O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, hoje publica
um levantamento revelando que mais da metade dos
profissionais brasileiros formados no País e inscritos
no CRM do Rio Grande do Sul pretende permanecer
na mesma cidade em que está residindo. A maioria deles fica concentrada em Municípios de médio e grande
porte. Desse total, quase 70% ficarão em Municípios
com mais de 100 mil habitantes.
Estudo do Conselho Federal de Medicina feito
neste ano mostrou que Porto Alegre é a segunda capital com mais médicos por habitante do País.
O Presidente da Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul, o meu correligionário
Prefeito de Santo Ângelo, Valdir Andres, avaliou como
decepcionante a decisão do Governo de concentrar boa
parte dos médicos em cidades grandes, como Porto
Alegre e Pelotas, no caso do Rio Grande do Sul. Para
o representante dos prefeitos, o programa não terá
impacto no interior, onde a carência na saúde é maior.
No caso dos médicos cubanos, os custos de moradia e de alimentação serão de responsabilidade dos
Municípios que receberão esses profissionais. Portanto,
há ainda muita incongruência ou muita desinformação
desse programa. E os prefeitos estavam imaginando
que tudo isso seria custeado pelo Governo Federal.
Repassa-se para os Municípios, que já estão com situação financeira abalada, mais uma responsabilidade
e um compromisso financeiro, embora os Municípios
estejam desejando melhorar o atendimento médico.
Nesse aspecto, caro Senador Mozarildo, Senador Figueiró, Senador Acir, a gente tem que lembrar
que hoje a legislação determina que o Estado aplique
12% da sua receita em saúde. Os Municípios que
apliquem 15%. Só que, como as pessoas moram nos
Municípios, e 70% dos Municípios brasileiros têm até
20 mil habitantes, o que acontece? Todo mundo sabe
onde mora o prefeito, todo mundo sabe onde moram
os vereadores. Então, é fácil bater à porta do prefeito
e querer internação em alguma instituição, e o prefeito
tem que se virar.
Por isso, hoje, as prefeituras, em média, aplicam
não os 15%; em média, aplicam 22% a 25% da sua receita para atender à demanda, ou seja, tiram dinheiro
de investimentos ou de outras áreas – da iluminação
da cidade, da pavimentação, da melhoria das estradinhas vicinais – para concentrar no melhor atendimento
à saúde. E os Estados estão aplicando os 12%? O meu
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Estado – não estou falando deste governo; é regra –
não aplica metade dos 12%.
Bom, a prima rica, que é a União, Senadores,
nem os 10%. Aquilo que tanto se falou da Emenda nº
29. Isso nunca aconteceu. Então, não é justo que se
obriguem as unidades mais frágeis, e, como Presidente
da Subcomissão de Assuntos Municipais da Comissão de Assuntos Econômicos, eu tenho o dever de ter
coerência para a defesa dos interesses municipais.
A única forma de uma democracia e de uma Federação serem de fato fortalecidas será dar maior autonomia, dar maior descentralização, para evitar que o
prefeito venha aqui todo ano de chapéu na mão, pedindo socorro e pedindo apoio financeiro para o Governo
Federal. É uma situação absolutamente inadequada
para o regime democrático e, sobretudo, para o sistema federativo brasileiro.
Aliás, no caso do Mais Médicos, faltam informações detalhadas sobre a forma de atendimento nos
701 Municípios que não foram escolhidos por médicos brasileiros na primeira etapa do programa. Como
eu disse ontem, em que condições esse primeiro grupo de médicos, 400, será transportado e recebido?
Quais serão os custos dessa operação logística para
o Brasil? Para onde irão? Para uma unidade militar?
Como eles sairão de Cuba? Em aviões cubanos? Em
aviões da FAB?
As respostas a essas perguntas são fundamentais para evitar a precarização do serviço médico no
Brasil, sobretudo aos mais necessitados, que precisam de diagnósticos precisos, principalmente por
habitarem áreas com limitações de equipamentos e
aparelhos médicos.
A outra questão é que eles terão 120 horas de
treinamento porque falam Espanhol, e o Espanhol
falado em Cuba, que fica no Caribe, não é o mesmo
que se fala aqui na Argentina. Há uma forma diferente
de se pronunciar determinadas palavras, algumas são
diferentes, também a designação das doenças. Então,
como é que um ribeirinho, lá do interior da Amazônia,
vai se comunicar com esse médico cubano?
Então, no começo, eu imagino também essa dificuldade da língua. Haverá 120 horas de treinamento
pela questão do idioma, para a comunicação. A esse
fato, deve-se acrescer ainda a identificação das doenças, porque as doenças tropicais necessariamente
não existem na ilha de Cuba. Inclusive, a própria designação dos medicamentos usados lá não é a mesma
daqui. É claro que se pode dizer: “Há uma bibliografia
médica que pode fazer isso.” Tudo bem! Mas a hora é
de emergência. Nós estamos numa emergência, e até
preparar esse profissional... Não adianta oferecer um
serviço meia boca, básico, para a população, embora
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muitos entendam que ele é fundamental. Claro que é.
É melhor uma atenção básica de prevenção do que
não ter isso.
É importante lembrar também os relatos de lucros para o regime de Cuba, de aproximadamente
US$5 bilhões, com serviços prestados por médicos de
Cuba, por exemplo, na Venezuela, pagos em troca de
petróleo; na África do Sul e em outros países. Não se
pode aceitar a exploração da atividade de trabalho de
um profissional como um médico. É preciso garantir a
assistência de saúde, mas com a devida precaução.
Precisamos respeitar também a cultura local e
as boas práticas trabalhistas. Cito o exemplo do meu
Estado, o Rio Grande do Sul. A maioria dos médicos
entrevistados afirma que a remuneração de R$10 mil
foi a principal motivação para assumirem as vagas no
Mais Médicos. Em segundo lugar, está claro o desejo
desses profissionais de trabalhar com comunidades
de baixa renda. A possibilidade de conciliar o trabalho com outros empregos ou com um estudo para a
residência médica também é um interesse de muitos
profissionais de saúde, nos casos em que é impossível
conciliar os empregos atuais com o programa. Alguns
preferem abandonar vagas na rede pública.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Acir Gurgacz, que levantou a mão primeiro, e, em
seguida, ao Senador Ruben Figueiró.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco Governo/PDT – RO) –
Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia, pelo tema
abordado. Eu sou um dos Senadores que apoiaram
este Programa Mais Médicos, em função das reuniões
que tivemos com o Ministro Padilha e, na verdade, em
função da necessidade de termos mais médicos em
todas as cidades brasileiras. No meu Estado de Rondônia, há várias cidades em que não há médico. Mas
o que me preocupa é que este Programa Mais Médicos pode ter nascido para atender a uma necessidade de Cuba, e não a uma necessidade da população
brasileira. Pelo desenrolar do que está acontecendo
nesse momento, já estava tudo programado, porque
foram muito rápidos o anúncio e a ação do Governo
no sentido de trazer os primeiros 500 médicos já na
próxima semana. Nós conversamos, debatemos – V.
Exª participou das reuniões –, e perguntamos: “Isso
não é para atender aos médicos cubanos?” O Ministro respondeu: “Não, em hipótese alguma. Isso é para
atender à população brasileira.” Assim, nós trabalhamos
com a convicção de que o Programa Mais Médicos é
para atender à população brasileira. Isso me preocupa.
Algumas pessoas no meu Estado, Senador Figueiró,
têm me questionado: “Mas será que o Brasil vai seguir
o caminho da Venezuela, com programas sociais da
maneira em que está acontecendo, trazendo médicos
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de Cuba? Será que vamos repetir o que acontece na
Venezuela?” Eu sempre coloquei claramente: “Isso
jamais acontecerá no Brasil.” Mas, em algum momento, começo a ter algumas dúvidas em relação a isso;
começo a ter algumas dúvidas também sobre o nosso apoio irrestrito ao Governo, como fazemos no PDT.
Temos hoje uma reunião importante do PDT aqui em
Brasília, uma convenção nacional. Vamos debater, e
levarei esse assunto, pois precisamos estar a par de
todas as ações do Governo, principalmente em relação
ao Programa Mais Médicos, que, no meu entendimento, é um programa importantíssimo para todo o Brasil,
importantíssimo para o meu Estado, Rondônia, pois
as pessoas precisam de médicos. Reclama-se muito
da falta de estrutura para que os médicos venham. No
meu entendimento, nós precisamos primeiro trazer os
médicos, e a infraestrutura vem atrás. Não adianta infraestrutura sem o profissional. Com o profissional, o
investimento acontece, seja ele investimento municipal, estadual ou federal. Nós mesmos, aqui no Senado, colocamos muitas emendas para a saúde pública
através dos Municípios. Isso é o que eu faço no meu
Estado de Rondônia. Sempre destinamos grande parte
das nossas emendas para a infraestrutura da saúde
pública dos Municípios, e isso vai acontecer com uma
frequência muito maior, em função da vinda desses
novos médicos. Portanto, cumprimento V. Exª. Ontem,
nós iniciamos esse debate na Comissão de Agricultura. Não era o assunto, mas foi o primeiro microfone
que encontrei ontem de manhã para falar da minha
preocupação com relação à vinda desses médicos
cubanos para o Brasil sem ter um contato direto com
o médico e, sim, de país para país. É uma ação do Governo brasileiro com o governo cubano. Nós falávamos
de uma ação do Governo brasileiro com os médicos
brasileiros. E aí eu faço mais uma pergunta: como é
que estão os médicos brasileiros que se formaram em
outros países? Havia um compromisso do Ministro e
também da Presidenta Dilma. Nas últimas reuniões
que tivemos com a Presidenta Dilma, eu levantei essa
questão. Nós precisamos dar preferência, dar prioridade
aos médicos brasileiros que se formaram no exterior,
que não têm o Revalida. Lá em Rondônia, nós temos
uma universidade federal chamada Unir. A Unir não
tem o curso do Revalida, que poderia ser feito para
se revalidar o diploma dos médicos brasileiros que se
formaram no exterior. Então, ficam essas perguntas,
e aguardamos as respostas. Meus cumprimentos pelo
seu pronunciamento, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Senador Acir Gurgacz.
Muitas vezes, ouvi V. Exª com atenção desta tribuna defendendo o Mais Médicos. Como disse V. Exª,
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concordamos em gênero, número e grau em relação
a resolver esse problema da assistência médica. E aí,
seja com médicos cubanos, médicos europeus, médicos africanos, médicos americanos, de onde vierem,
da Argentina ou do Uruguai, que são tão próximos,
para resolver o problema. Agora, nós temos que cuidar,
primeiro, da transparência, para evitar essas dúvidas,
Senador Acir, que V. Exª levantou ontem. Eu até me
penitencio, porque sou jornalista e deveria ter levantado
a pauta, mas foi V. Exª, na Comissão de Agricultura,
quem o fez. O tema é relevante, o tema está acima de
qualquer coisa, porque é a saúde do povo brasileiro
que está em jogo.
Então, é exatamente a falta de transparência que
está nos preocupando. Não os médicos cubanos. Mas,
se eles tiverem aqui um trabalho sacrificado, precarizado, aí nós estaremos desrespeitando inclusive a
legislação internacional, da Organização Internacional do Trabalho, e não é bom para o nosso País uma
imagem desse tipo.
Então, agradeço muito a V. Exª pela forma judiciosa, pela forma correta com que aborda esse problema.
Queremos resolver o problema da saúde, sim,
mas temos que ter cuidado, para evitar que uma desinformação acabe comprometendo. Nós temos essas dúvidas. Quem tem que dirimi-las, quem tem que
esclarecê-las todas é o Ministro Alexandre Padilha e
o Governo. Não pode pairar nenhum questionamento
sobre como será e qual a eficácia do programa em
relação à contratação dos médicos.
Como V. Exª, eu pensava que o dinheiro dos R$10
mil ia direto para o bolso do médico. Não é assim, pela
informação que recebi ontem. Ele vai receber R$1,5
mil, dos R$10 mil. O restante vai para o caixa do governo de Cuba. Então, isso é precarização do trabalho.
Com muita alegria, concedo um aparte também
ao Senador Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Muito grato a V. Exª, Senadora Ana Amélia. Ontem, do meu gabinete, eu tive a oportunidade de ouvir
o seu pronunciamento a respeito desse importante
tema, que me impressionou, sinceramente. E, hoje, V.
Exª volta à tribuna para reafirmar o seu ponto de vista
e trazer novos detalhes a respeito. Eu sou daqueles
que se solidarizaram, de maneira simpática, com a
proposta do Governo com relação ao Programa Mais
Médicos, apesar de advertências que recebi, inclusive,
de minha família. Milha filha e meu genro são médicos
e me alertaram sobre os perigos que esse programa
poderia causar à saúde dos brasileiros. Mesmo assim, eu achei que deveria dar um crédito de confiança ao programa estabelecido pelo Governo Federal.
Uma das afirmações que a Presidente Dilma fez – e
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V. Exª, naturalmente, há de se recordar – foi a de que
não faria nenhuma negociação com o governo cubano
se as relações, os entendimentos fossem de governo
para governo, ou seja, não aceitaria, em hipótese alguma, a aparente proposta de que os médicos seriam
funcionários do governo cubano, colocados à disposição do Governo brasileiro. O que se desejava era um
entendimento direto com os profissionais, conforme
V. Exª tem bem salientado no seu pronunciamento.
Infelizmente, a palavra do Governo não foi cumprida.
Hoje, já está estabelecido, com apenas uma diferença: em vez de as relações serem bilaterais, elas são
triangulares, através da Organização Pan-Americana
da Saúde. Isso, naturalmente, tem a intenção de desvirtuar, ou de esconder, ou de obscurecer, realmente, a
intenção do governo cubano, que o Governo brasileiro
aceitou. Essa é uma indagação que torna vulnerável
esse compromisso firmado, além daquilo que V. Exª
afirmou, que há uma denúncia com foros e verdade
de que o médico cubano vai receber apenas R$1,5 mil
pelo seu trabalho. Isso vai deixá-lo aqui, no Brasil, em
condições de miserabilidade. Receber um abono de
refeição ou de moradia não será absolutamente suficiente para a sobrevivência dele. Quem vai ganhar, na
realidade, é o governo cubano.
Outro detalhe, que V. Exª levantou agora, com
que estou perfeitamente de acordo: será que a União
Internacional do Trabalho vai encarar esse assunto
com uma relação humana entre o Brasil e os médicos
cubanos? Será que nós não vamos ser penalizados?
Outro assunto é a questão do Revalida. Nós exigimos
dos brasileiros que vêm do exterior que façam o Revalida. E agora eles vão entrar aqui com passe verde,
e, como diz o americano, com o Green Card, desvirtuando, enfim, o que existe na legislação brasileira. São
indagações, sinceramente, além daquelas que V. Exª
citou com tanta propriedade, que nos deixam em dúvida. O Governo brasileiro, infelizmente, não tem dado
esclarecimentos perfeitos a respeito desses dados que
V. Exª focalizou e que o Senador...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Acir.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Maioria/PSDB –
MS) – ... do Estado de Rondônia...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Acir Gurgacz.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Maioria/PSDB –
MS) – Olhe a memória de um sujeito que já passou
da idade para estar aqui.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Não, não, Senador; são 81.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Maioria/PSDB – MS)
– Acir Gurgacz, com muito prazer. O que quero dizer a
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V. Exª, finalmente, é que o pronunciamento de V. Exª e
o aparte do Senador Acir Gurgacz vêm ao encontro do
meu pensamento e creio que também do pensamento
do Senador, nosso Presidente, Mozarildo Cavalcanti.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Que é médico.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Maioria/PSDB –
MS) – Que é médico e, portanto, tem mais autoridade
que nós outros. Portanto, a minha solidariedade a V.
Exª. Espero que V. Exª bata nisso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira da semana que
vem e tantas vezes quantas forem necessárias, para
despertar o Governo Federal sobre o erro que ele está
cometendo, e que vai pagar, sem dúvida alguma, no
dia de amanhã. Meus cumprimentos a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Agradeço-lhe muito, Senador Ruben Figueiró.
Vejam só, o Senador Acir é de um Partido, o PDT,
que está na base do Governo e tem a responsabilidade de um Senador, no exercício do seu mandato, com
visão crítica. É isto que a rua pede: que nós tenhamos
responsabilidade. Então, não é pelo fato de ser do
Governo que o senhor vai engolir o que vem, de prato
feito, por parte do Governo. Eu queria cumprimentá-lo por isso.
Da mesma forma como o senhor apoiou o Mais
Médicos, desde o primeiro momento, o Senador Ruben
Figueiró, que é de um partido de oposição e faz uma
oposição responsável nesta Casa, o apoiou, desde o
começo, porque conhece a realidade dos Municípios
do Mato Grosso do Sul, que ele representa tão bem.
Agora, ele cobra aquilo como um Senador que é
independente ou de um partido da base do Governo.
O meu partido é da base do Governo, e tenho absoluta independência – não tenho nenhuma relação de
dependência com o Governo, não tenho nenhum cargo que alguém tenha dito: “A Senadora Ana Amélia...”
Não, nada – para ter exatamente a liberdade de dizer
isso que estou dizendo aqui.
Então eu me sinto muito à vontade e muito feliz
com os apartes de V. Exªs, porque estão numa posição também de coerência. E o senhor, inclusive, que é
de oposição e enfrenta oposição da família. O senhor
não disse, mas o seu genro é um dos maiores oncologistas do País, Dr. Paulo Hoff, que eu ouvi aqui na
Comissão de Assuntos Sociais ao debater questões
relacionadas a prevenção do câncer, em um projeto de
minha autoria que está na Câmara para ser votado e
que trata de incluir a quimioterapia oral nos planos de
saúde para prestar atenção aos pacientes.
Isso, Senador Figueiró, representa exatamente
aquilo que nós temos que cobrar. E tanto o aparte do
Senador Acir Gurgacz quanto o seu, neste momento,

Sábado 24

609

56843

levam-me a tomar duas decisões: a requerer, imagino que o Senador Mozarildo vai falar, à Comissão de
Assuntos Sociais que o Ministro da Saúde compareça à Comissão de Assuntos Sociais para esclarecer
e à Comissão de Relações Exteriores. A Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS) vai esclarecer também os detalhes desse acordo, já que, como disse V.
Exª, e muito bem lembrado, ele é um acordo triangular.
Para não parecer que é direto governo, então usaram
a Organização Pan-Americana de Saúde. Mas, mesmo
como organismo internacional, nós temos o dever, o
direito de saber os termos desse acordo.
Como eu ia dizendo, em relação ao atendimento
no Rio Grande do Sul, dos 19 profissionais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelo menos
cinco afirmaram que abandonarão os empregos atuais para participar do Mais Médicos, o que representa
quase 30%.
Na prática, o programa está trocando seis por
meia dúzia, pelo menos no caso do meu Estado, porque ele sai do SUS para ir para o Mais Médicos. Então
fica o SUS desabrigado. Veja só aonde vai isso! Ele
está saindo do SUS, porque ganha pouco, para ir para
o Mais Médicos, onde se ganha mais.
Em vez de atrair novos profissionais com plano
de carreira, o programa está atraindo médicos que já
atuavam na saúde pública, mas com um baixo salário,
também precarizado.
Na última quinta-feira, em audiência realizada pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), sob a Presidência da Senadora Ana Rita,
que até mencionou ontem esse episódio, Senadores
discutiram detalhes do programa criado pela Medida
Provisória nº 621, como a contratação de estrangeiros
e o estágio obrigatório para acadêmicos de medicina
no Sistema Único de Saúde.
O Presidente da Federação Nacional dos Médicos,
Geraldo Ferreira, disse que a medida – e olha que ele
está operando com base e apoio ao governo – viola
os direitos dos estrangeiros e pode levar ao “trabalho
escravo”. Essa é uma declaração do Presidente da
Federação Nacional dos Médicos, Geraldo Ferreira.
Para ele, a contratação de cubanos “tem características de trabalho escravo e representa uma clara
violação de direitos trabalhistas, porque eles vêm sem
uma revalidação [do diploma, referido pelo Senador Figueiró e também pelo Senador Acir] e sem concurso,
ficando desprotegidos”.
Do modo como está sendo feito, há uma simulação de ensino a profissionais que vêm para trabalhar.
Isso é irregular do ponto de vista dos tratados internacionais. Portanto, acho que mais transparência é tudo
que nós precisamos para sermos eficientes na melho-
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ria do sistema público de saúde do Brasil. O contrário
é displicência e também um descuido, para não dizer
irresponsabilidade.
Tomo a liberdade agora, para encerrar, Senador
Mozarildo, de ler aqui pelo menos quatro mensagens
– porque eu, como jornalista, opero muito as redes
sociais – do Facebook, de ontem, de logo após o meu
pronunciamento.
Emilson Nunes Costa, Volta Redonda, Rio de
Janeiro:
Cara Senadora Ana Amélia, uma sugestão de
pergunta para que a senhora faça ao Governo Federal [abro aspas]: “São 4 mil médicos
cubanos que virão para cá. Provavelmente,
alguns pedirão asilo. [Olhem só aonde vai.]
Em pedindo [asilo], como agirá o Governo
brasileiro? Mandando-os para Cuba, do jeito
que mandou aqueles boxeadores?”
Marcelo Aranha de Sousa Pinto, Guarujá, São
Paulo:
Basta que os Ministérios envolvidos mostrem
aos brasileiros cópia do contrato firmado e
todas as suas cláusulas. Assim, e só assim,
saberemos as consequências jurídicas de
cláusulas que podem ‘não estar contidas’ e
mesmo cláusulas existentes em conflito direto
com legislações diversas.
Não se quer a judiciailização para se obter
cópia do contrato, mas há, relações intricadas
e há obrigações e responsabilidades que se
está assumindo.
Debater e postar apenas as virtudes e pontos
do mérito humanitário ou ficar parte do tempo a
defender, em palavras, a maturidade dos méritos
cubanos ou acordos já firmados com outros países é insuficiente e fragiliza as boas intenções.
[Olhem só que preciosidade de avaliação de
quem está acompanhando o assunto.]
Haverá entidades e órgãos que pedirão na justiça uma cópia desse acordo, desse contrato. Antecipem e enfrentem esta realidade de direitos.
Então, eu digo ao Marcelo Aranha de Sousa Pinto,
lá de Guarujá, São Paulo, que a iniciativa será tomada
aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais
e também na de Relações Exteriores, se for o caso.
João Corrêa Bremm:
O mais provável é que, se for um contrato com
o governo de Cuba, em caso de pedido de asilo, e se esse for aceito [veja só] (lembra dos
boxeadores?), será que poderão continuar a
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trabalhar como médicos? Sem ver as cláusulas
desse acordo, fica difícil responder.
As pessoas estão muito atentas. E isso é muito
bom para o nosso País.
Simone Pires, também de São Paulo: “O regime
de semiescravidão que acaba de ser contratado é um
desrespeito aos brasileiros e [também] aos cubanos”.
Por fim, a propósito do mesmo assunto, o repórter Thiago Jansen tem uma matéria que retrata aqui o
rígido controle do governo da Ilha sobre os seus médicos: “Médicos contam que só ficam com pequena
parte do salário.”
O Thiago ouviu médicos – um médico e uma
médica – e eu vou ler textualmente, quero que seja
transcrito nos Anais do Senado. Diz ele, na matéria
que está publicada hoje no jornal, na página 7A:
Uma interessante oportunidade pelo aspecto
profissional, mas problemática pelas restrições
pessoais e pela falta de liberdade. É assim que
médicos cubanos ouvidos pelo GLOBO descrevem a experiência que tiveram ao participar
de programas de exportação de profissionais
de saúde de Cuba para outros países.
Enviado para trabalhar no interior do Brasil na
década de 1990, como parte de um convênio
entre o governo de um estado brasileiro e Cuba,
o médico “X”, que prefere se manter anônimo,
conta que os cubanos selecionados não podiam
se recusar a viajar sem que sofressem sanções.
– Se recusasse, era considerado quase um
contrarrevolucionário, o que lhe provocava uma
série de dificuldades profissionais e pessoais.
Acabava sobrando até para a família dele, que
passava a ser hostilizada [lá].
O profissional também critica a pouca remuneração [Diz ele]:
Eu ficava com o equivalente a US$300 de um
total de US$ 1.800. Quem recebia o dinheiro
era a embaixada cubana, que depois nos passava a nossa parte. Quando sobrava um pouco,
enviávamos de volta para a família em Cuba.
Era muito pouco pela quantidade de trabalho.
Antes do fim dos dois anos do programa, “X”
desertou e fugiu. Depois, homologou seu diploma de Medicina no Brasil, e hoje atua [...] [aqui]:
– O maior castigo é que o governo de Cuba não
permite o retorno [...][à Ilha] [Porque ele desertou].
Enviada para a Bolívia há cerca de seis anos,
a médica cubana “Y” conta que trabalhou por
um ano e meio antes de desertar. Ela diz que
recebia cerca de U$300 “de bolsa” para se
sustentar na Bolívia. Quanto ao seu salário
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real, o governo cubano depositava cerca de
30% dele numa conta à qual ela só teria acesso ao fim do programa. Como saiu antes, não
recebeu nada.
Comparado com a média do que o médico ganha em Cuba, US$27 por mês, a oportunidade
dos US$300 mensais parece boa, mesmo com
todas essas ressalvas.
Eu penso que esse relato do repórter Thiago Jansen completa e expressa aqui as indagações que nós
estamos fazendo de que é preciso, é necessário que
o Ministério da Saúde apresente, divulgue, mostre, inclusive para esta Casa, para a sociedade brasileira os
termos do acordo firmado para trazer os quatrocentos
que chegarão.
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De novo eu repito: Onde ficarão? Quem os trará para cá? Aviões da FAB? Aviões da Força Aérea?
Ficarão em unidades militares? Agora, dizem que os
Municípios é que vão fazer. Como vai ser feita a distribuição? Será que um médico que vai receber R$1.500,00
vai se sustentar com isso?
Todas essas perguntas precisam, necessariamente, ser respondidas. É um direito da sociedade
brasileira, em épocas de transparência e de acesso
à informação.
Muito obrigada, Presidente.
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 (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senadora
Ana Amélia, pela análise serena que faz desse problema que, digamos assim, angustia toda a sociedade brasileira.
Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores aqui
presentes, Senador Ruben Figueiró, Senadora Ana
Amélia, nossos amigos que nos acompanham pela TV
Senado, pela Rádio Senado, antes de entrar na pauta
do meu pronunciamento, peço licença para fazer uma
homenagem a um grande amigo meu, sobre a sua juventude, a juventude de uma pessoa de 73 anos que
ainda continua correndo nas pistas brasileiras e também nas pistas de outros países.
Essa homenagem foi feita pela revista Racing ao
nosso amigo Pedro Muffato. Diz aqui:
Pedro Muffato, o Pedro que não para.
Contar a história de quase cinco décadas de
pista em quatro páginas, eis a questão no caso
de Pedro Muffato.
E, sem o personagem saber, é uma surpresa
da Racing. Amigos contribuíram com depoimentos.
As palavras de seu Pedro foram pinçadas por quem o
acompanha nos últimos 12 anos.
São 73 anos de idade, 47 de pista. A primeira
corrida foi nas ruas empoeiradas de Cascavel, em 04
de dezembro de 1966, com um Simca. “Nunca mais
parei, só dei um tempo por causa do acidente.” Tenho
certeza de que não foi só um, foram vários acidentes.
Está aqui a homenagem feita ao Pedro Muffato, um corredor que muito nos orgulha. Aos seus 73
anos de idade, continua correndo. Já correu em várias fórmulas. Temos aqui foto de Muffato recebendo
premiação no pódio em Daytona, no início da década
de 80. O Muffatão foi utilizado pelo piloto construtor e
por outros na América do Sul. Foi um carro construído
por Pedro Muffato para correr não só no autódromo
de Cascaval, no Brasil, mas em outros autódromos na
América Latina.
Também Christian Fittipaldi, Pedro Muffato, Paulo
Carcarsci, Gil de Ferran e Rubens Barrichello; na oficina de Cascavel, com os integrantes de sua equipe
e com o chassi Muffatão, e na F3 Sul Americana, em
Londrina, em 1993. Portanto, está aqui a homenagem
que a revista Racing fez a nosso colega Pedro Muffato
que, na juventude de seus 73 anos, continua correndo
na Fórmula Truck, dando exemplo a todos nós de que a
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idade não atrapalha e de que precisamos cuidar, sim,
da saúde. A juventude está em nossa alma e dentro
de nosso coração.
Então, meus cumprimentos a nosso amigo Pedro
Muffato por sua juventude e por seu trabalho, sempre
levando o nome de nosso País mundo afora, levando
o bom nome de todos nós que temos um carinho especial pelos corredores e pelas corridas. Temos Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, tivemos Senna e também
temos Pedro Muffato.
Um grande abraço, Pedro. Continue sempre correndo. Cuidado para não atropelar nossos corredores,
mas continue sempre atrás do volante com essa determinação e com essa vontade de correr.
Setenta e três anos! Não é uma coisa simples,
Presidente, continuar correndo, continuar na atividade.
Meus cumprimentos.
Srªs e Srs. Senadores, o tema que trago aqui é o
nosso Partido, o nosso PDT, que tem se reunido com
frequência, nos últimos meses, com integrantes das bancadas, tanto da Bancada no Senado, quanto da Bancada
na Câmara dos Deputados, com a Executiva Nacional e
militantes, para aprofundar as discussões sobre o atual
quadro político brasileiro, na busca de compreender melhor os últimos acontecimentos e para participar desse
momento, representando, com legitimidade e responsabilidade, uma grande parcela da população brasileira.
Durante esses debates, também preparamos o
conteúdo programático do 5º Congresso Nacional do
PDT, que terá como tema “Reformas de Base para
Transformar o Brasil”, que ocorrerá hoje e amanhã,
aqui em Brasília, no Congresso Nacional.
O PDT está imbuído dessas reformas desde
que elas foram lançadas pelo governo do presidente
João Goulart, há 50 anos. Na época, a proposta era a
reestruturação de uma série de setores econômicos
e sociais, sob a denominação de reformas de base.
Estavam reunidas iniciativas que visavam a alterações
fiscais, eleitorais, trabalhistas, urbanas, administrativas,
agrárias e universitárias. Algumas delas já tinham iniciado com o Presidente Getúlio Vargas e precisavam
ser aperfeiçoadas, como o direito de voto às mulheres
e o fortalecimento da indústria nacional. Entre as principais mudanças, estava a reforma agrária, que tinha
como objetivo possibilitar a milhares de trabalhadores
o acesso à terra, tema que até hoje discutimos em todo
o nosso País e, de maneira especial, na Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal.
As reformas de base do governo João Goulart
foram interrompidas com a tomada do poder pelos militares, de modo que ainda carecemos de uma avaliação
sobre o impacto que elas teriam na sociedade brasileira se tivessem sido empreendidas na sua plenitude.
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Ao resgatar as reformas de base como tema do
nosso 5º Congresso Nacional, o PDT não pretende realizar essa avaliação, até porque isso seria impossível,
mas busca em suas origens, na sua história e na história do Brasil elementos para melhor compreender o
Brasil de hoje, o contexto econômico, social e político
atual, os anseios da juventude e dos brasileiros de todas as idades que estão nas ruas exigindo uma nova
postura dos governos, dos políticos e, principalmente,
dos partidos políticos.
Como disse ontem aqui, neste plenário, as manifestações de junho, que ainda ecoam pelas ruas do
nosso País, deixaram uma mensagem clara aos políticos, aos gestores públicos, principalmente. A população brasileira vem levantando sua voz todos os dias
para dizer que está cansada da corrupção e do mau
uso do dinheiro público em obras e serviços de saúde, serviços de educação, entre os serviços prestados
pelos governos.
Eu fico imaginando como Brizola estaria satisfeito
e renovado se estivesse vivo, se estivesse em nosso
meio, vendo o povo voltar às ruas, a juventude participando, o Brasil clamando mudanças e protestando
contra a corrupção, cobrando serviços públicos de
qualidade e as reformas de que precisam ser feitas,
como a reforma política e a reforma tributária. Aliás,
a sabedoria e a experiência de Brizola fazem falta ao
País neste momento de debate dos grandes temas,
dos grandes problemas nacionais.
Com prazer, ouço o aparte da Senadora Ana
Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Em primeiro lugar, Senador Acir Gurgacz, como Líder
do PP, neste momento, nesta Casa, eu queria cumprimentar e desejar muito sucesso na convenção do
seu Partido, aqui em Brasília. Falo agora não como
Líder do Partido; falo como a Senadora que tem uma
dívida de gratidão com o líder do PDT, Leonel Brizola.
Eu fui bolsista e pude estudar graças exatamente a
esse apoio que recebi, lá nos anos 60, do então governador do Rio Grande do Sul, depois governador do
Rio, um político de uma enorme generosidade, uma
enorme grandeza e uma enorme honestidade. Então
eu, nessa condição, queria registrar aqui o meu apreço e essa gratidão. Penso que é um dos sentimentos
mais importantes que temos nas relações humanas,
e isso, independente das diferenças ideológicas que,
eventualmente, tenha o meu Partido com o Partido de
Leonel Brizola ou de João Goulart, eu, pessoalmente,
tributo a ele essa gratidão, que vai ser pelo resto da
minha vida. Então, queria aproveitar a referência que V.
Exª fez. E quando se fala das questões de educação,
o que Brizola fez no Rio Grande do Sul e no Brasil,
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especialmente começando pelo Rio de Janeiro, foi o
projeto Cieps. O que era o projeto Cieps? A educação
integral, em turno integral, pela manhã e à tarde, as
crianças ocupadas, a inclusão social por uma escola
pública de qualidade. Essa sempre foi uma preocupação desse menino, que foi pobre em Carazinho – ele
nasceu na cidade de Carazinho. Formou-se engenheiro
e foi um grande líder político. Então, eu preciso, nessa
sua manifestação da tribuna, fazer essa manifestação
pessoal. Primeiro, como Líder do Partido, desejar sucesso à convenção; segundo, esse reconhecimento
público a Leonel Brizola. Muito obrigada.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Agradeço, Senadora Ana Amélia. O trabalho de Brizola como Governador do Rio Grande do
Sul, com relação ao ensino, foi a construção das brizoletas, se não me falha a memória...
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS. Manifestação fora do microfone.) – Eram as brizoletas.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Várias escolas foram construídas nas cidades onde não havia escolas. A escola foi para perto
dos estudantes, e, a partir daí, a história do Rio Grande
do Sul teve uma mudança muito grande. Muitas pessoas, como V. Exª colocou, tiveram a oportunidade de
frequentar as escolas em função da construção de milhares de escolas novas, próximas da população que
precisava dessas escolas.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Exatamente. V. Exª lembrou bem que eram as Brizoletas as escolas. Elas, no começo, eram de madeira,
porque havia abundância de madeira. E um detalhe
curioso é que meu pai era marceneiro e algumas delas ele ajudou a construir no seu ofício de marceneiro.
Então, há uma relação direta e indireta em relação à
questão do ensino. Ele teve esse olhar. E, agora, como
crianças estão visitando o Plenário do Senado, nesta
sexta-feira, eu gostaria de dizer...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, já
que V. Exª tocou nesse assunto, quero cumprimentar os
estudantes da Escola Classe nº 403, de Samambaia,
no Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos.
Na sessão de hoje não há votação, não é deliberativa. É uma sessão destinada à apresentação, pelos
Parlamentares, de suas propostas e à discussão de
temas, como agora fazem o Senador Acir e a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Só
para concluir, aos alunos de Samambaia, de uma escola pública, quero desejar um bom fim de semana e
uma boa visita e dizer que o Senador Acir está falando sobre um Líder político que criou um sistema de

614

56848 Sábado 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

escolas extremamente importante. Se nós tivéssemos
continuado com o sistema criado por ele e por Darcy
Ribeiro, à época, no Rio de Janeiro, estaríamos hoje
com uma educação mais ampliada, de maior inclusão,
de maior eficácia, com redução, inclusive, da violência. Parabéns, mais uma vez, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Também saúdo os nossos visitantes, os nossos
alunos e também os professores que os acompanham.
Sejam todos vem-vindos a nossa Casa. A nossa Casa
é a Casa de vocês também. Continuem estudando. O
Brasil precisa muito de vocês, alunos, e principalmente dos professores, que têm essa responsabilidade de
cuidar de todos os nossos alunos, que representam,
aqui, com a sua visita.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar
todos os nossos profissionais da educação de todo o
nosso País, em especial, aos nossos professores do
Estado de Rondônia.
Brizola nos deixou um legado e muitas mensagens. A mais apropriada para o momento talvez seja
esta, quando orientava a tomada de decisão de governantes, Parlamentares e líderes partidários: “Quando
você tiver dúvida sobre qual rumo seguir, vá para onde
o povo está indo.”. É isso que o Governo precisa fazer,
é isso que o Congresso Nacional, o Poder Judiciário,
os partidos políticos e todas as instituições representativas do nosso povo precisam fazer. Precisamos ouvir as vozes das ruas e caminhar na direção delas, na
mesma direção, para que possamos construir um Brasil
mais plural, mais democrático, com mais educação e
saúde, com impostos justos, com melhores serviços
públicos, com infraestrutura moderna e à altura de
nossa economia, de acordo com a necessidade da
população brasileira.
O PDT tem uma história de luta e resistência
em torno dos princípios democráticos, trabalhistas,
na defesa da educação de tempo integral, dos direitos humanos e da soberania nacional. Hoje, somos
um Partido que resiste a tentações eleitoreiras, que
resiste ao esvaziamento da agenda programática e
ideológica e temos a clara percepção de que precisamos nos reciclar, nos reinventar para acompanhar
as novas formas de participação na vida política e na
democracia brasileira.
A sociedade em rede, conectada em tempo real
e com poder para influenciar decisões sem uma representação institucional, exige uma mudança e essas
adaptações de todos os partidos. Esse é o debate que
estamos travando dentro do PDT e que pretendemos
levar para toda a sociedade, com propostas firmes e
transformadoras para a reforma política, para uma re-
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forma política ampla, muito maior do que apenas uma
reforma eleitoral.
Volto a colocar, aqui, esta questão: a população
brasileira não está em busca de uma reforma eleitoral.
A questão eleitoral brasileira está entre as mais democráticas do mundo.
Não é isso que a população brasileira quer. A
população brasileira quer seriedade na gestão pública, quer o fim da corrupção, e é isso que todos nós
queremos.
Creio que apenas os partidos que conseguirem
estabelecer essa comunicação, esse elo com a sociedade atual é que sobreviverão aos ventos da mudança. Os partidos políticos que se comportarem como o
avestruz, que, diante do perigo ou de crises, enfiam a
cabeça na terra como se nada estivesse acontecendo,
esses perderão legitimidade e o respeito da sociedade.
Com certeza, terão dificuldades nas eleições de 2014.
A defesa da democracia e da constitucionalidade
está no DNA do PDT, e, por isso, nosso Partido tem
força para uma atuação independente e crítica, e para
se renovar em situações como a que estamos vivendo
hoje. Temos que nos renovar sem jamais perder a essência de nossos princípios fundadores e creio que a
legalidade é o princípio que norteia todos os demais.
As instituições democráticas são maiores que
os problemas que as corroem. Precisamos é de uma
reforma ampla dessas instituições, das práticas corruptas arraigadas no sistema de governo, no Legislativo e no Judiciário, uma reforma ampla e irrestrita do
Estado, que crie as condições para construirmos um
novo Brasil.
Tenho certeza de que parte da sociedade brasileira espera por propostas concretas da classe política, mas o que se vê, por enquanto, é um desfile de
surdos-mudos, atordoados com as vozes das ruas.
Precisamos estabelecer o diálogo, uma conexão com
os anseios da sociedade brasileira.
Há tempos, venho chamando a atenção para a
inversão de prioridades que estamos vivendo com os
investimentos astronômicos nos estádios para a Copa
do Mundo, enquanto reivindicamos 1% do valor investido nos estádios para recuperar as rodovias federais
de Rondônia, para escolas, creches, hospitais e médicos na Região Norte, e especial no meu Estado de
Rondônia.
O presidente nacional do PDT, nosso companheiro Carlos Lupi, tem promovido esse debate interno em nosso partido, para que todos os Parlamentares e dirigentes partidários em todo o Brasil tenham
oportunidade de se manifestar e de contribuir para a
transformação do PDT e do Brasil. Entretanto, a nossa
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postura política, todos conhecem. Defendemos uma
reforma política ampla.
Entendemos que apenas levar esse debate à população é casuísmo. Precisamos apresentar propostas
claras e objetivas. Colocar a culpa no Legislativo por
erros do Executivo não é o melhor caminho. As reformas devem ocorrer nas três esferas de Poder, tanto o
Executivo, quanto o Legislativo e o Judiciário.
Como disse recentemente o nosso companheiro Manoel Dias, Ministro do Trabalho e Emprego, num
dos encontros do PDT:
“Temos que aproveitar este momento para
avançarmos em benefício do povo porque
não podemos fugir à nossa responsabilidade,
à nossa origem, à nossa história. O País está
insatisfeito; temos que dar satisfações à opinião pública; temos que ser humildes e mais
próximos da população; temos que mostrar que
temos História, que temos propostas para o
Brasil, que temos programa, princípios e que
não estamos na vala geral em que as manifestações jogaram os partidos.”
Portanto, estaremos, hoje e amanhã, com os demais companheiros do PDT, debatendo todos esses
temas aqui em Brasília, para que possamos dar uma
resposta positiva à população brasileira, para que possamos avançar nas reformas que a população espera.
Acredito que o PDT tem muito a contribuir, a
continuar contribuindo, pois o PDT vem contribuindo
há muitos anos, como nós colocamos aqui, devido à
postura do PDT com relação a todos os temas, mas
principalmente com relação ao ensino. Os Centros Integrados de Ensino Público (CIEP) do Rio de Janeiro,
construídos pelo então Governador Leonel Brizola, são
o grande exemplo da atuação do nosso Partido, o PDT.
Consegui levar duas escolas, Senadora Ana Amélia, para Rondônia. Uma, em Ji-Paraná, outra, em Porto
Velho, com tempo integral. Eu entendo que é a solução para o nosso País. Não podemos deixar mais as
crianças nas ruas. Temos que trazê-las para a escola
sob a guarda do Estado.
Hoje, nas famílias, todos trabalham: a mãe trabalha, o pai também trabalha, e as crianças muitas vezes
ficam em casa sozinhas, muitas vezes o mais novo é
cuidado pelo mais velho, e o mais velho também é jovem, também é novo. Precisamos ter essas crianças
na escola. E são as escolas de tempo integral que vão
mudar a história do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo a mim
dispensado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Acir, eu gostaria
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de convidar V. Exa para assumir a Presidência porque
eu sou o próximo orador.
Antes, porém, eu queria ler a presente comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa
a Sra Senadora Ana Amélia para integrar o Conselho
de Comenda Dorina Gouveia Nowill, de acordo com a
indicação da Liderança do Partido Progressista – PP,
nos temos do Ofício nº 55/2013 – GLDPP, de 22 de
agosto de 2013.
É o seguinte o ofício:
OF. No 55/2013 – GLDPP
Brasília, 22 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação da Senhora Senadora Ana Amélia
Lemos para integrar o Conselho da Comenda Dorina
Gouveia Nowill, instituído pela Resolução no 34, de
2013.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de estima e apreço.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles,
Líder do PP.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir
Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Concedo a palavra ao nobre
Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB do Estado de
Roraima, nosso vizinho integrante da Amazônia Legal.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Acir Gurgacz, quero dizer que fico muito feliz de falar
tendo um colega amazônida na Presidência da sessão
neste momento.
Eu trouxe elementos para fazer um pronunciamento sobre o Dia do Soldado, que transcorre no próximo
domingo. Como não há sessão no domingo, eu quero
me antecipar e fazer hoje essa homenagem.
Mas, antes de entrar no meu discurso propriamente dito, eu gostaria de fazer alguns comentários
tanto sobre o discurso da Senadora Ana Amélia, como
sobre os apartes, que, realmente, demonstram preocupação. E considerando que tanto a Senadora Ana
Amélia quanto o Senador Acir Gurgacz e o Senador
Ruben Figueiró não são médicos, não se trata, portanto, de uma questão corporativa de que se está falando.
Eu sou médico, mas já estou há mais de duas
décadas sem exercer a Medicina. Eu vivi esses pro-
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blemas e disse isso para o Ministro da Saúde numa
reunião que tivemos.
Quando eu me formei em 1969 – e a faculdade
em que me formei estava fazendo 50 anos de existência –, lá em Belém do Pará, esse problema da falta de
médicos nos Municípios já existia. A Santa Casa, que
era o nosso hospital-escola, vivia abarrotada de gente que vinha dos Municípios colados a Belém. Então,
esse problema não é deste Governo ou do governo
anterior. É de muito tempo.
Porém, agora, coincidentemente depois das manifestações de rua, nas faixas sobre saúde, nenhuma
delas dizia que queria mais médicos ou que tinha falta
de médicos. Diziam que queriam o quê? Uma saúde
padrão FIFA, referindo-se, inclusive, à Copa das Confederações que estava transcorrendo, e mais recursos
para a saúde – 10%, como a gente já tentou implantar.
Não tinha, portanto, (Ininteligível.).
Coincidentemente, após essas manifestações,
surge essa ideia de que a saúde não vai bem porque
falta médico. É uma realidade, mas não é a primeira
realidade. A primeira realidade é a falta de estrutura
nos Municípios para que, sequer, o médico atenda o
que nós chamamos de atenção básica – até isso.
Há poucos dias, mesmo, recebi um telefonema
de um amigo da minha família, que se formou lá em
Roraima, na Faculdade de Medicina de Roraima, e
que está no Município do interior. Ele me ligou, angustiado, porque ele se viu diante do seguinte problema,
Senador Acir: ele estava sozinho no hospital, o raios
X do hospital não estava funcionando e ele recebeu
um paciente que sofreu um acidente, uma árvore caiu
sobre ele, e ele estava com fraturas de costela, fraturas de braço, além trauma craniano, e o hospital tinha
50 pacientes internados. Ele me perguntou: “O que é
que eu faço? Só estou eu, esses pacientes internados, alguns com certa gravidade, mas esse aqui eu
não tenho nada o que fazer com ele, porque não tem
um anestesista, não tem um colega para me ajudar e
nem tenho mesmo uma sala de cirurgia adequada. O
que é que eu faço?”.
Eu digo: Registre no livro de ocorrências esse
fato e vá, na ambulância, levar o paciente até a Capital.
Isso hoje, Senador Acir.
Então, digamos, o que se está fazendo é um diagnóstico pela metade ou menos da metade.
Eu vivi esse problema, por exemplo. Formei-me
em 1969 e voltei para a minha terra. Fui o primeiro filho de Roraima a se formar em Medicina e vivi esses
dramas. Nós éramos apenas quatro médicos para mais
de 200 mil habitantes, e tínhamos de nos deslocar,
periodicamente, para o interior para atender consultas
básicas mesmo.
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E quantas vezes, nesses deslocamentos, eu atravessei problemas sérios em que o único tratamento era
colocar na ambulância e levar para a capital?
Então, dotar essa infraestrutura de equipamentos
para que possa funcionar de fato é muito necessário.
Eu sou o Relator Revisor da Medida Provisória
do Programa Mais Médicos. Portanto, eu vou procurar, até com a cabeça de médico, fazer um diagnóstico
dessa questão.
Muito bem. Inverteu-se o processo e priorizou-se
colocar médicos no interior. Eu não tenho nenhuma xenofobia com relação a cubano, a espanhol, a argentino.
Não tenho nenhuma xenofobia. Aliás, no meu Estado,
Senador Acir, no governo do ex-Governador Neudo
Campos, nós usamos – talvez tenhamos sido os pioneiros – deste expediente: nós fizemos um contrato
com a Universidade de Roraima para trazer professores, todos com doutorado, para fazer funcionar o curso
de Medicina. E também fizemos um convênio entre o
governo do Estado e o governo de Cuba, por meio do
seu Ministério da Saúde, para levar médicos para lá.
E a Senadora Ana Amélia falou sobre eles ficarem com um terço ou menos de um terço para o dia a
dia dos seus gastos. Agora mesmo está-se repetindo
o que aconteceu naquele tempo, ou seja, eles não podem levar a família. A família fica em Cuba, como se
ficasse refém, para que aquele médico retorne a Cuba
no momento adequado.
Conversei há pouco a respeito disso, durante um
pronunciamento da Senadora Ana Amélia. Falei com
um médico cubano que está radicado em Roraima –
vários deles se naturalizaram brasileiros – e ele me
disse que mais de 40 médicos estão lá. Agora, como
passam um tempo x no interior e acabam querendo
ficar no Brasil, eles terminam por se naturalizar brasileiros para poder ter a inscrição no CRM.
Então, espero que a comissão encarregada de
analisar o Programa Mais Médicos faça um diagnóstico
completo e indique exatamente as soluções ou, digamos
assim, o tratamento adequado para esse problema.
De fato, qual é o médico que não quer ser bem-sucedido e que não quer tratar doente?
Esses geralmente abandonam a profissão nos
primeiros anos, porque a nossa formação, desde o
primeiro ano da escola, é nesse sentido, é de realmente considerar a Medicina uma espécie de sacerdócio.
Então, estou debruçado sobre a questão do Programa Mais Médicos, tenho ouvido muitos especialistas,
tanto da área médica, quanto de outras áreas da área
de saúde e nós temos que realmente...
Espero que a gente construa uma solução definitiva para esse problema porque toda vez que a Rede
Globo faz uma pesquisa de avaliação dos problemas
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que a população sente, a saúde está sempre em primeiro lugar, a primeira reclamação é a saúde. A segunda
é a educação e só em terceiro lugar é o emprego, até
porque o povo é sábio: sem saúde você não consegue
nem estudar, sem saúde você não consegue um emprego. Então, tem que ser saúde, educação e emprego
como de fato as pesquisas mostram.
Mas, Senador Acir, Presidente da sessão deste
momento, quero prestar uma homenagem ao Dia do
Soldado que transcorre dia 25, depois de amanhã, e
que foi criado em homenagem ao Marechal Luís Alves
de Lima e Silva. Quero só fazer um resumo da biografia
do Marechal, chamado também Duque de Caxias, aliás
ele teve o título, na época do Império, de Duque de Caxias, mas o seu nome era Luís Alves de Lima e Silva.
Ele foi Senador pelo Rio Grande do Sul, Senador vitalício, ficou, portanto, da 6ª à 17ª Legislatura;
foi Presidente do Conselho de Ministros na época
do Império; Ministro da Guerra, inclusive comandou
uma parte ou quase toda a guerra do Brasil contra o
Paraguai e ele foi, depois, Presidente do Maranhão e
Presidente do Rio Grande do Sul. Naquela época, os
Governadores eram chamados de Presidentes e eram
nomeados pelo Imperador.
E quero também, até aproveitando um artigo muito bonito publicado hoje em um jornal do meu Estado,
Folha de Boa Vista, escrito pelo jornalista Francisco
Cândido, cujo título é o seguinte: “Presença Nacional
permanente em todos os quadrantes e fronteiras.”
Ele fala:
Soldado! Todo dia é teu dia, mas a data de 25
de Agosto torna-se especial devido à comemoração do nascimento do Patrono do Exército
Brasileiro, o lendário Marechal Luís Alves de
Lima e Silva, o Duque de Caxias.
Por vocação, o Soldado é despojado de si
mesmo e desapegado de interesses materiais,
pois sua recompensa é seu íntimo orgulho de
servir ao País. Ele cumpre o dever constitucional de velar com fervor pela paz, mas está
disposto e pronto para a guerra se preciso for
para defender a Pátria. São estas expressivas
características da alma brasileira que lhe permitem enfrentar e superar qualquer desconforto
e sacrifício, seja em terra, mar ou ar.
As Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), além da vigilância constante nas
fronteiras [nesse] imenso País, realizam também Ações Cívico-Sociais, levando assistência
médica-odontológica aos mais distantes lugares deste País, principalmente nos confins da
[nossa] Amazônia, [Senador Acir, e realizam
essas ações chamadas Ações Cívico-Sociais,
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que, na verdade, levam assistência médica e
odontológica aos mais distantes lugares deste País. Essas ações são feitas em favor da
população civil.] A mesma assistência ocorre
quando acontecem as grandes enchentes e
calamidades [...]. Neste cenário, além da Defesa Civil, está também o militar prestando
auxílio e salvando vidas.
E como recentemente aconteceu até participando
de ações de segurança interna como foi, por exemplo,
a ocupação dos morros e das favelas do Rio de Janeiro.
Eu quero falar um pouco ainda baseado no artigo
do jornalista que:
A efetiva presença militar em Roraima, começa
com a instalação do Forte de São Joaquim, em
1778, até sua desativação, em 1900.
Esse Forte foi construído, Senador Acir, para barrar o avanço tanto dos espanhóis quanto dos ingleses
sobre terras brasileiras, aí compreendido, então, o hoje
Estado de Roraima, à época o Território Federal de
Rio Branco, que depois passou a se chamar Território
Federal de Roraima.
Em 1920 foram criados os Destacamentos Militares de Fronteira (depois transformados em
Contingentes). Em 1926 veio para Boa Vista o
Contingente Federal sob o comando do Sargento Azevedo. Depois, já em 1952, foi criado
o 1º Pelotão de Fronteira, subordinado ao Grupamento de Elementos de Fronteira (GEF). E,
com a publicação do Decreto n° 50.480, de 20
de abril de 1961, o então 1º Pelotão de Fronteira
foi transformado na 9ª Companhia de Fronteira,
ainda subordinada ao GEF de Manaus.
Em 1968 chegava a Boa Vista o 6º Batalhão
de Engenharia de Construção – 6º BEC, que
foi o responsável pela construção da BR-401
(Boa Vista-Normandia-Bonfim) [dois Municípios
na fronteira com a Guiana], e da BR-174 [que
passou a permitir a ligação terrestre entre Boa
Vista, Manaus e a fronteira da Venezuela, em
Pacaraima]. A inauguração oficial da BR-174
aconteceu no dia 06 de abril de 1977 e contou com a participação do então Presidente
da República, Ernesto Geisel, e do Ministro
do Interior, à época, Mário David Andreazza.
Sr. Presidente, no meu Estado hoje já existem
várias unidades militares do Exército, inclusive um
comando independente do Estado. Existe uma base
aérea, onde, portanto, está a Força Aérea presente.
Eu quero dizer que o primeiro governador do então
Território Federal do Rio Branco, que foi criado em 1943
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por Getúlio Vargas, foi um militar, Tenente Ene Garcez
dos Reis, que fazia parte da equipe de segurança do
Presidente da República, Getúlio Vargas, com quem
tinha um relacionamento muito bom. O Presidente, conhecendo a capacidade administrativa dele, o designou
governador. Realmente, ele chegou a Roraima no ano
seguinte, 1944, e o primeiro trabalho dele foi contratar
um bom arquiteto de Minas Gerais para planejar a cidade de Boa Vista, que é a capital do nosso Estado.
Quem não é da Amazônia, ou mesmo da Amazônia, quando chega à nossa capital, percebe esse
planejamento, que é uma espécie de leque. As ruas
são em leque, em diagonais, que partem da chamada
Praça do Centro Cívico, onde se localiza o Palácio do
Governo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Estado. Então realmente é uma cidade que foi
bem planejada pelo primeiro Governador do território.
Depois, no período militar, quando houve a divisão dos três então territórios, houve uma organização
assim: o Amapá, como tinha mar, passou a ser governado por oficiais da Marinha; o seu Estado, Senador
Acir, como era, digamos, mais interno, passou a ser
governado pelo na época Ministério do Exército; e Roraima, pela Aeronáutica, porque era o mais distante a
partir, digamos, da capital Federal.
E realmente nós tivemos avanços. Alguns lamentavelmente – aliás a totalidade deles – chegavam ao
Território sem conhecer nada do Território. Um deles
inclusive, numa entrevista, disse que já conhecia Boa
Vista, porque ele passou de avião rumo à Venezuela
e viu a cidade de dentro do avião. Mas de qualquer
forma, até de uma maneira que eu diria célere, tanto
o Exército quanto a Aeronáutica estão presentes em
Roraima, com esses pelotões de fronteira em toda a
fronteira com a Guiana e com a Venezuela, inclusive
lá em Surucucu, dentro da reserva indígena ianomâmi,
em Uiramutã, em Normandia, enfim, toda a fronteira
nossa tem um contingente do Exército.
E eu quero aproveitar também esta homenagem
ao Dia do Soldado e informar à população de Roraima
que o meu projeto que cria o colégio militar, que está
na Câmara há alguns anos, está evoluindo, Senador
Acir, felizmente, para que o próprio Poder Executivo
tome a iniciativa – inclusive um compromisso já assumido conosco – de começar o projeto da construção
do colégio militar, de acordo com as prioridades do
Exército, e a minha cidade, Boa Vista, está contemplada nesse primeiro planejamento.
Então, eu espero que, muito em breve, o Estado
de Roraima passe a contar com um colégio militar, e
todo mundo sabe a qualidade do ensino desses colégios militares. Eles não são destinados só para filhos
de militares, eles são abertos hoje para a população
civil, para homens e mulheres.

AGOSTO
DE 2013
Agosto de 2013

Eu tive a honra de ter sido o autor da lei que criou
a Universidade Federal de Roraima e a Escola Técnica,
que hoje já é o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia,
portanto tem cursos superiores. Com a ida do colégio
militar, entendo que a gente vai ter em Roraima as condições de que todos possam ter escolas de boa qualidade.
O importante é que com a instalação da Universidade de Roraima, que foi feita pelo Presidente Sarney,
o Estado também teve o primeiro curso de Medicina
fora de Belém e Manaus, depois tiveram Rondônia,
Acre, Amapá. Eu acho que não há bem maior do que
realmente... Até V. Exª discorreu sobre a educação,
em homenagem ao então Governador e Parlamentar
também Leonel Brizola. Todo mundo há de convir, o
bem maior que a gente tem é a vida e, para manter
uma vida saudável, precisa-se ter saúde, mas, para
ter até saúde, se a pessoa não tiver uma educação,
ela sequer é capaz de conhecer princípios básicos de
higiene que evitam as doenças e sem educação também ela dificilmente consegue um emprego adequado.
Cada vez mais, tanto o mercado quanto o Poder Público
exigem qualificação profissional para todos os setores.
Então, eu quero, ao finalizar o meu pronunciamento, homenageando o soldado brasileiro por seu
dia, que será comemorado no domingo, pedir a V. Exª
que autorize a transcrição dessas matérias das quais
eu li um pouco de cada uma, para que constem nos
Anais do Senado como uma homenagem de um Senador do extremo norte verdadeiro do Brasil, porque
nós sabemos hoje, já está formalizado inclusive nos
livros de Geografia, embora algumas emissoras de televisão insistam em falar o jargão antigo que o Brasil
vai do Oiapoque ao Chuí. E não vai.
Vai do Monte Caburaí, no meu Estado, ao Arroio
Chuí, no Estado da Senadora Ana Amélia – até rima!
O Brasil vai, de fato, do Monte Caburaí ao Arroio Chuí.
Então, é do Caburaí ao Chuí.
Eu fico muito feliz, então, de poder prestar esta
homenagem e, como disse, peço a transcrição dessas matérias.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Folha de Boa Vista
23/08/2013
Presença Nacional permanente
em todos os quadrantes e fronteiras.
Francisco Cândido - Jornalista - Reg. 060/DRT/RR
Soldado! Todo dia é teu dia, mas a data de 25 de
Agosto torna-se especial devido à comemoração do
nascimento do Patrono do Exército Brasileiro, o len-
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dário Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque
de Caxias (25/08/1803 – 07/05/1880).
Por vocação, o Soldado é despojado de si mesmo e desapegado de interesses materiais, pois sua
recompensa é seu íntimo orgulho de servir ao País.
Ele cumpre o dever constitucional de velar com fervor
pela paz, mas está disposto e pronto para a guerra se
preciso for para defender a Pátria. São estas expressivas características da alma brasileira que lhe permitem
enfrentar e superar qualquer desconforto e sacrifício,
seja em terra, mar ou ar.
As Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), além da vigilância constante nas fronteiras do
nosso imenso País, realizam também Ações Cívico-Sociais–ACISO-, levando assistência médica-odontológica
aos mais distantes lugares deste País, principalmente nos confins da Amazônia onde prestam socorro às
comunidades ribeirinhas. A mesma assistência ocorre
quando acontecem as grandes enchentes e calamidades públicas. Neste cenário, além da Defesa Civil, está
também o militar prestando auxilio e salvando vidas.
A efetiva presença militar no vale do rio Branco
(hoje Roraima) começa com a instalação do Forte de
São Joaquim em 1778 até sua desativação em 1900.
Em 1920 foram criados os Destacamentos Militares de Fronteira (depois transformados em Contingentes). Em 1926 veio para Boa Vista o Contingente
Federal sob o comando do Sargento Azevedo. Depois,
já em 1952 foi criado o 1º Pelotão de Fronteira, subordinado ao Grupamento de Elementos de Fronteira
(GEF). E, com publicação do Decreto nº 50.480, de
20 de abril de 1961, o então 1º Pelotão de Fronteira
foi transformado na 9ª Companhia de Fronteira, ainda
subordinada ao GEF de Manaus.
Em 1968 chegava a Boa Vista o 6º Batalhão de
Engenharia de Construção – 6º BEC, que foi o responsável pela construção da BR-401 (Boa Vista –
Normandia – Bonfim), e da BR-174 (Manaus – Boa
Vista – Pacaraima). A inauguração oficial da BR-174
aconteceu no dia 06 de abril de 1977 e contou com
a participação do então Presidente da República Ernesto Geisel e do Ministro do Interior, à época, Mário
David Andreazza.
Ainda em 1969, no inicio de janeiro daquele ano,
eclodiu uma revolta no Distrito do Rupununi, do qual
Lethen é a capital (à margem direita do rio Tacutú).
Fazendeiros se uniram a indígenas e se rebelaram. O
objetivo era o de criar um novo país na região, que se
chamaria: “República do Rupununi”. Na passagem do
ano e nos primeiros dias de janeiro de 1969 os revoltosos enfrentaram os militares da Força de Defesa da
Guiana. Os combates aconteciam em toda a faixa de
fronteira, mas o que se viu em seguida foi a debanda-
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da de grupos separatistas transpondo os rios Maú e
Tacutú, abandonando no caminho armas e munições,
e fugindo em direção às terras de Roraima. De Boa
Vista partiram os militares da 9ª Companhia de Fronteira e formaram Pelotões Especiais de Fronteira. O
1º foi para Bonfim e o 2º para Normandia e região do
Surumú. Os nossos militares prestaram socorro médico
aos feridos, principalmente às mulheres e crianças que
vinham da Guiana e entravam em Roraima.
No dia 23 de maio de 1969, através do Decreto
nº 64.497, foi criado o Comando de Fronteira de Roraima (CFR), com sede em Boa Vista. E, no mesmo
ano a 9ª Companhia de Fronteira foi transformada no
2º Batalhão Especial de Fronteira, através do Decreto
nº 65.133.
No dia 31/03/1976 o Comando de Fronteira de
Roraima/2º Batalhão Especial de Fronteira, ocupou
suas atuais instalações (ao lado da 1ª Brigada de Infantaria de Selva) no Bairro Marechal Rondon. Hoje o
2º BEF é o 7º BIS – Batalhão de Infantaria de Selva.
Em Roraima o Exército está presente com a 1ª Brigada se Infantaria de Selva (“Brigada Lobo D`Almada”)
sob o Comando do General-de-Brigada José Luiz Jaborandy Rodrigues), e mais: o 7º Batalhão de Infantaria de Selva (7° BIS), o 12° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizada (12º ECM), o 6° Batalhão de Engenharia
de Construção (6° BEC)-, o 10º Grupo de Artilharia de
Campanha de Selva–(10º GAC)-, a 1ª Base Logística de Selva (1ª BALOG), o 32º Pelotão de Polícia do
Exército, a Companhia de Comando da 1º Brigada, a
6ª Delegacia do Serviço Militar, o 3º Pelotão Especial
de Fronteira (em Pacaraima), e nas localidades de Uiramutã, Uauris, Surucucu, Bonfim e Normandia.
Luís Alves de Lima e Silva Exército Brasileiro
Duque de Caxias
Senador pelo Rio Grande do Sul
Mandato 6ª a 17ª Legislatura (senador vitalício)
Presidente do Conselho de Ministros
Mandato 1855-1857, 1861-1862 e 1875-1878
Ministro da Guerra
Mandato 1855 a 1858 e 1861 a 1862
Presidente do Maranhão
Mandato 1840 a 1841
Presidente do Rio Grande do Sul
Mandato 1842 a 1846
Vida
Nascimento 25 de agosto de 1803
Porto da Estrela, Brasil colonial
Reino de Portugal Portugal
Falecimento 7 de maio de 1880 (76 anos)
Desengano
Império do Brasil Brasil
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Progenitores Mãe: Mariana Cândida de Oliveira Belo
Pai: Francisco de Lima e Silva
Cônjuge Ana Luísa de Loreto Carneiro Viana
Partido Conservador
Profissão militar, professor, político
Assinatura Assinatura de Luís Alves de Lima e
Silva
Títulos nobiliárquicos
Barão de Caxias 18 de julho de 1841
Marquês de Caxias 20 de junho de 1852
Duque de Caxias 23 de março de 1869
Luís Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias
GCNSC (Porto da Estrela, 25 de agosto de 1803 — Desengano, 7 de maio de 1880), alcunhado O Pacificador
ou O Marechal de Ferro, foi um dos mais importantes
militares e estadistas da história do Império do Brasil.
Filho do brigadeiro e regente do Império brasileiro, Francisco de Lima e Silva, e de Mariana Cândida
de Oliveira Belo, Luís Alves de Lima - como assinou
seu nome por muitos anos - foi descrito por alguns dos
seus biógrafos como um predestinado à carreira das
armas que aos cinco anos de idade assentou praça no
exército do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves
(1808). O que os biógrafos não explicitam é que essa
trajetória “apoteótica” é devida às especificidades da
carreira militar nessa época. Ter sido cadete aos cinco
anos não era um sinal de seu caráter especial: a honraria era concedida aos filhos de nobres ou militares
e muitos alcançaram o mesmo privilégio, até mesmo
com menor idade.2
Pertencia a uma tradicional família de militares.
De um lado, a família paterna, constituída de oficiais
superiores e generais do exército português, e, posteriormente, quando da independência do Brasil, em
1822, do exército brasileiro. Do lado materno, a família
era de oficiais de milícia. Foi com o pai e com os tios
que Luís Alves de Lima e Silva aprendeu a ser militar.
Luís Alves de Lima e Silva desde cedo ingressou
na vida militar. Teve intensa carreira profissional no
Exército, ascendendo ao posto de marechal-de-campo
aos trinta e nove anos de idade.
Cadete desde os cinco anos de idade, ingressou
aos 15 anos na Academia Militar, de onde saiu como
tenente para ingressar numa unidade de elite do Exército do Rei. Em 1822, organizou a Guarda Imperial de D.
Pedro I. O batismo de fogo teve lugar no ano seguinte,
ao entrar em campanha para combater os revoltosos
na Bahia, no movimento contra a independência comandado pelo general Madeira de Melo. Em 1825, o
então capitão Luiz Alves deslocou-se para a campanha da Cisplatina, nos pampas gaúchos. Participou do
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esforço pela manutenção da ordem pública na capital
do Império após a abdicação de Pedro I, em 1831.
Voluntariamente se junta as forças do Corpo de
Guardas Municipais Permanentes que marcham contra a rebelião de Miguel de Frias (3 de abril de 1832),
que tentava derrubar a Regência.
Em 20 de outubro de 1832, após ser promovido a
tenente-coronel, assume o seu primeiro comando militar: o Corpo de Guardas Municipais Permanentes - A
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro4 . A frente
dela, implanta várias inovações na Corporação, como
as rondas de Cavalaria e o Serviço Médico, além dos
postos de major e tenente-coronel (a oficialidade da
corporação só ia até capitão).
Em 1833, casou-se com Ana Luisa do Loreto Carneiro Viana, na época com dezesseis anos de idade,
membro da aristocrática família Carneiro Leão, sendo
neta da Baronesa de São Salvador de Campos. Com
ela teve duas filhas, Luisa do Loreto, casada com o
Barão de Santa Mônica, e Ana de Loreto, casada com
o Visconde de Ururaí, e um varão, Luís Alves de Lima
Filho, falecido na adolescência. Suas filhas deixaram
conhecida descendência, em sua maioria, estabelecida em Macaé (RJ).
Em 1839, segue para o Rio Grande do Sul com
uma força de 200 permanentes, para lutar na Revolução
Farroupilha. Em dezembro de 1839 passa o comando
dos permanentes, por ter sido nomeado presidente da
Província do Maranhão.
Caxias tomou parte nas ações militares da Balaiada, na Província do Maranhão, em 1839. Foi nomeado para Presidente (governador) da Província do
Maranhão e Comandante Geral das Forças Militares em
operação, num esforço de união civil e militar. O papel
que desempenhou, na resolução do conflito, valeu-lhe
seu primeiro título de nobreza, o de Barão de Caxias,
outorgado em 1841. O título faz referência à cidade
maranhense de Caxias, palco de batalhas decisivas
para a vitória das forças imperiais. Neste mesmo ano,
foi eleito deputado à Assembléia Legislativa pela Província do Maranhão.
Dominou os movimentos revoltosos dos liberais
em Minas Gerais e São Paulo (1842). Em 1845, quando decorria a Guerra dos Farrapos, recebeu o título
de marechal de campo. Passou a ocupar o cargo de
Presidente (governador) do Rio Grande do Sul. A sua
ação militar e diplomática levou à assinatura da Paz
de Ponche Verde em 1845, que pôs fim ao conflito.
Sua atuação aliou ação militar com habilidade política, respeitando os vencidos. Contribuiu, assim, para
a consolidação da unidade nacional brasileira e para
o fortalecimento do poder central. Foi feito Conde de
Caxias.
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No plano externo, participou de todas as campanhas platinas do Brasil independente, como a campanha da Cisplatina (1825-1828), contra as Províncias
Unidas do Rio da Prata. Comandante-chefe do Exército
do Sul (1851), dirigiu as campanhas vitoriosas contra
Oribe, no Uruguai, e Juan Manuel de Rosas, na Argentina (1851 - 1852). Comandante-geral das forças
brasileiras (1866) e, pouco depois, comandante-geral
dos exércitos da Tríplice Aliança (1867), na Guerra do
Paraguai (1864-1870), Caxias, que já havia atuado
como conselheiro no começo da guerra, assumiu o
treinamento e a reorganização das tropas. Instituiu o
avanço de flancos gerais, o contorno de trincheiras e
o uso de balões cativos para espionagem. Finalmente, depois da célebre batalha de Itororó seguiu-se a
campanha final, a Dezembrada, uma fase de vitórias,
como as batalhas do Avaí e Lomas Valentinas, em dezembro de 1868, conduzindo à ocupação da cidade
de Assunção.
Após a ocupação da capital paraguaia, ainda
antes do término do conflito, por motivos de saúde retornou a Corte, o comando das tropas foi mais tarde
passado ao Conde D’Eu. Seu retorno a Corte, foi polêmico, seus opositores, partidários do Conde D’Eu,
o acusavam de ter abandonado uma guerra ainda em
curso, por outro lado, seus partidários defendiam que a
tomada de Assunção encerrava a guerra, com o Paraguai sem recursos e Solano Lopez isolado e liderando
um bando de maltrapilhos.
No Rio de Janeiro, Caxias recebeu o título de duque, o único atribuído durante a época imperial.
Cadetes da AMAN durante cerimônia de entrega
do espadim de Caxias, replica da espada do ex-cadete
duque de Caxias, patrono do Exército brasileiro.
Na vida política do Império seu papel foi, também,
significativo, como um dos líderes do Partido Conservador. Tornando-se senador vitalício desde 1845, foi
presidente (governador) das províncias do Maranhão
e Rio Grande do Sul, por ocasião dos movimentos revolucionários que venceu, e vice-presidente da província de São Paulo. Ministro da Guerra e presidente do
Conselho por três vezes na segunda metade do século
XIX (1855-1857, 1861-1862 e 1875-1878), procurou
modernizar os regulamentos militares, substituindo as
normas de origem colonial.1
Na terceira vez em que ocupou a presidência do
Conselho apaziguou os conservadores, divididos no
que dizia respeito à questão da escravatura, encerrou
o conflito entre o Estado e os bispos (“questão religiosa”) e iniciou o aperfeiçoamento do sistema eleitoral.
Em reconhecimento aos seus serviços, o Imperador
Pedro II agraciou-o, sucessivamente, com os títulos de
Barão, Conde, Marquês e Duque de Caxias.
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Retirou-se, por motivos de saúde, para a fazenda
de Santa Mônica, em Desengano (hoje Juparanã, Rio
de Janeiro) em 1878, onde morreu dois anos depois,
em 7 de maio. Foi enterrado no jazigo de sua esposa,
no Cemitério do Catumbi, onde repousou até 1949,
quando seus restos foram exumados e trasladados
para o Panteão Duque de Caxias.
Para culto de sua memória, o governo federal
proclamou-o, em 1962, “Patrono do Exército Brasileiro”.
O dia do seu nascimento, 25 de agosto, é considerado
o Dia do Soldado. Seu nome está inscrito no “Livro dos
Heróis da Pátria”.
Os cadetes da Academia Militar das Agulhas
Negras prestam o seguinte juramento durante a cerimônia de graduação:
“Recebo o sabre de Caxias como o próprio símbolo da Honra Militar!”
25 de Agosto, Dia do Soldado Brasileiro,
Fotos, Imagens, Hino, Letra do Hino e Histórias
do Exército Brasileiro.
25, agosto, 2012 Cicero
Deixar um comentário Ir para os comentários
O dia do SOLDADO brasileiro foi convencionado para ser lembrado em memória de Luís Alves de
Lima e Silva, o Patrono do nosso Exército que é mais
conhecido pelo povo brasileiro como Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva nasceu em 25 agosto
de 1803, na Vila do Porto de Estrela, Rio de Janeiro,
e faleceu em 07 de maio de 1880, na Fazenda Santa
Mônica, Rio de Janeiro.
Ingressou-se na Academia Militar aos 15 anos
de idade, em 1822, arquitetou a Guarda Imperial de
D. Pedro I. Um ano após, foi submetido ao batismo de
fogo ao entrar em campanha para combater na Bahía.
Depois disso, participou nas ações militares da Balaiada
(balaiada: foi uma revolta de caráter popular, ocorrida
de 1838 até 1841 no interior da chamada Província do
Maranhão). Para as ações de combate foi nomeado
Presidente e Comandante das Armas da Província, o
coronel Luiz Alves de lima e Silva, que venceu os revoltosos na Vila de Caxias. Por ter conduzido eficazmente
esse conflito, foi promovido a General e condecorado
recebendo o título de nobreza – “Barão de Caxias”.
Diante deste feito, então inicia-se a fase de O pacificador. Foi então nomeado a Presidente da Província do
Maranhão e Comandante das Forças Militares. A sua
ação militar e diplomacia, levam-na a assinatura da
Paz de Ponche Verde em 1845, que pôs fim ao conflito.
Desta feita, foi nomeado Conde de Caxias.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Governo/PDT – RO) – V. Exª será atendido, na forma do
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Regimento. E me associo a V. Exª nessa homenagem
ao Dia do Soldado.
Nós estamos levando para Ji-Paraná, Senador
Mozarildo, um Batalhão do Exército, interiorizando,
deixando o Exército mais próximo da população do
meu Estado e também facilitando a vida dos nossos
jovens, para que possam servir mais próximos das
suas famílias.
Hoje, às 14 horas, na Câmara Municipal de Ji-Paraná, através de um pedido do Ministério Público
Federal, será realizada uma audiência pública para
discutir e saber a quantas andam a reforma da pista
do aeroporto da nossa cidade Ji-Paraná. Nós já conseguimos assegurar o recurso para fazer essa reforma. Estamos dependendo da aprovação do projeto
da reforma através da SAC –Secretaria de Aviação
Civil, para que o governo do Estado, através do DER,
possa fazer essa reforma tão importante para nós, de
Ji-Paraná, dos Municípios vizinhos, de todo o Estado
de Rondônia.
Então, desejo a todos uma boa audiência pública.
Serei representado pelo nosso Vice-Prefeito, Marcito
Pinto, que é do PDT. Ele levará todas as informações
necessárias, para que possamos, realmente, iniciar,
tão logo possível, essa reforma, que é muito importante para todos nós.
Neste momento, a Associação Comercial de Ji-Paraná está reunida com representantes do Governo
do Estado para debater e discutir outra obra importantíssima em Ji-Paraná, que é o anel viário do nosso
Município. Essa obra já começou há mais de dez anos
e até agora não foi concluída. Agora, o Governador
Confúcio Moura, com certeza, vai concluí-la. Ele assumiu esse compromisso – mais esse compromisso
– com Ji-Paraná.
Concedo, agora, a palavra ao Senador Romero
Jucá, do PMDB do Estado de Roraima.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi
a palavra para fazer um registro e uma conclamação a
todas as Senadoras e aos Senadores, especialmente
aos Líderes partidários, no sentido de que, no início
da próxima semana, já na terça-feira, seguindo uma
orientação, seguindo um anseio do Presidente Renan
Calheiros, nós possamos nos sentar e discutir, para
avançarmos rapidamente na discussão de uma pequena reforma eleitoral, para que seja aprovada até o
mês de outubro, a fim de que valha para as próximas
eleições, exatamente para que possamos caminhar na
direção da expectativa popular dos próprios partidos
políticos e da sociedade. Refiro-me à diminuição dos
gastos de campanha, que é a simplificação da cam-
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panha, que é, enfim, a clarificação, a transparência e
a homogeneidade da campanha, no que diz respeito
à atuação dos candidatos e ao acompanhamento da
sociedade.
Apresentei um projeto, já há algum tempo, que
está na Comissão de Constituição e Justiça. Esse
projeto, na discussão de Líderes, há dez dias, serviu
de base para que pudéssemos partir para uma proposição, uma discussão e a melhoria do projeto, no
sentido de buscarmos a votação expressa dessa proposta, posicionando o Senado no que diz respeito a
essa pequena reforma eleitoral.
Nós sabemos que a Câmara dos Deputados está
realizando o mesmo trabalho, sob a coordenação do
competente Deputado Cândido Vaccarezza, que já
foi Líder do Governo e é um Deputado experiente do
PT de São Paulo. Mas a discussão que o Deputado
Vaccarezza está empreendendo lá na Câmara trata
de outras questões que não são tão simples. Portanto, aquele debate, aquela votação pode não ocorrer
até outubro, porque alguns setores tentam, inclusive,
colocar a mudança do sistema de votação, e isso levaria, sem dúvida nenhuma, a um debate prolongado.
O Senado tem experiência em relação a isso. Nós já
mudamos aqui várias regras e várias questões que dizem respeito à reforma política. O Senado as aprovou,
mas, quando chega à Câmara, na verdade, esbarra
nos diversos posicionamentos dos diversos partidos
ou blocos partidários, e essa questão não evolui.
Então, eu preferi propor uma redução, um enxugamento e uma explicitação do processo político, de
forma que possa haver pelo menos um avanço no que
diz respeito às eleições de 2014.
Eu queria colocar aqui alguns pontos que considero importantes: primeiro, estamos diminuindo o prazo
de campanha. Estamos colocando os prazos de convenção, que, hoje, segundo a lei, ocorrem entre 10 e
30 de junho, para 10 e 31 de julho. Portanto, estamos
ampliando o prazo, para que as convenções ocorram
até 31 de julho, e as campanhas teriam autorização
para iniciar no dia 5 de agosto.
Por que estamos fazendo isso, Sr. Presidente?
Porque hoje nós temos as convenções até 30 de junho, e a campanha no rádio e na televisão só começa
no dia 15 de agosto. Nós temos aí 45 dias em que a
campanha fica fria, mas demanda recursos, demanda
despesas dos partidos, no sentido de se ter que colocar o bloco na rua, vamos dizer assim. Ao diminuir
o prazo de campanha para 5 de agosto, nós estamos
cortando 1/3 do prazo de campanha para as despesas
com gastos de pessoal, aluguel de imóveis, aluguel de
carros, carros de som, distribuição de material impresso. Tudo isso já é diminuição.
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Quero registrar que, mesmo havendo essa diminuição de prazo, não estamos diminuindo um único dia de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão. Portanto, o espaço de televisão e de rádio
está preservado.
Outra mudança que nós estamos fazendo é que,
havendo a convenção, em 24 horas, a ata da convenção
deverá estar disponível nos meios de comunicação; de
alguma forma, publicado na Internet, na imprensa, no
edital da Câmara de Vereadores, no edital do Tribunal
Eleitoral. Ou seja, acaba aquele prazo de até 5 dias
depois do último dia de convenção para os partidos
ficarem fazendo rearranjos, que ocorrem hoje, ao arrepio do que foi decidido na convenção. A convenção
decide uma coisa, o tempo passa e, até o dia 5 de julho, aparece uma ata muitas vezes colocando novos
partidos, tirando novos partidos e colocando candidatos. Ou seja, nós estamos criando um mecanismo
aqui para dar transparência e para tornar público o
que efetivamente foi definido na convenção partidária.
Uma outra questão que estamos colocando na
nossa proposta é que a mudança de candidatos só
poderá ocorrer até 15 dias antes do pleito. Hoje, em
muitos casos, o candidato que está impugnado vai fazendo campanha até na véspera da eleição. Quando
chega na véspera, ele troca a candidatura por outra
pessoa. Isso não é publicizado, isso não é divulgado.
O retrato na urna fica daquele candidato que já não
é mais candidato, e muitas pessoas acabam votando
enganadas. Portanto, não se completa o processo
eleitoral da forma legal como precisaria ser. Então, nós
estamos colocando que o prazo é de, no mínimo, 15
dias antes da eleição, a não ser que haja caso de falecimento. Se o candidato falecer, mesmo depois desse
prazo, poderá ser substituída a candidatura.
Nós estamos também possibilitando todo tipo
de material impresso. Nós estamos possibilitando e liberando a divulgação, antes do período eleitoral, nas
redes sociais, porque é impossível, hoje, controlar redes sociais. Em muitos casos, dependendo da Justiça
Eleitoral do Estado, a manifestação de algum eleitor
na rede social é entendida como propaganda prévia;
outros não são entendidos como propaganda prévia.
Isso gera uma demanda judicial desnecessária. Então,
o prazo de campanha será o prazo de campanha normal, mas a manifestação nas redes sociais fica livre;
é claro, dentro dos preceitos legais. As pessoas que
colocarem alguma questão ofensiva responderão, pela
legislação vigente, a essas acusações.
Uma outra questão com a qual nós estamos acabando, Sr. Presidente, é exatamente com a publicidade
por faixas, cartazes, placas e pinturas de muro. Nós
temos visto, ao longo das campanhas eleitorais, uma
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comercialização de aluguel para colocar placa, um
gasto excessivo na colocação de placas. Então, nós
estamos proibindo a colocação de placas, a colocação de pintura de muro e o envelopamento de carros.
Nós estamos reduzindo também essa despesa. Os
adesivos que poderão ser colocados no carro terão
um limite máximo.
Portanto, é mais uma diminuição de despesa que
estamos propondo.
Outro dado importante que estamos colocando
na legislação, Senadora Ana Amélia, é que estamos
clarificando o que não é considerado campanha prévia,
antecipada, ou que pode ser permitido. Nós estamos
dizendo aqui que não será considerado propaganda
antecipada e que poderá haver cobertura dos meios
de comunicação movimentos partidários colocados em
áreas fechadas, discussão de prévias partidárias, porque não se pode discutir uma prévia antes da eleição,
falando de candidatura, e ser considerado campanha
prévia. Você coíbe a prévia. A discussão também em
recintos fechados sobre programas de governo, propostas do partido. O partido pode ir em determinadas
cidades, em determinados Municípios, em determinados locais, numa Câmara de Vereadores, numa
Assembleia, num hotel, fazer o encontro, para discutir
um programa a ser proposto nas eleições. E aí discutir abertamente sobre essas proposições. Essa é uma
questão que também estamos liberando exatamente
para dar condição, primeiro, de se colocar e de se
discutir em grandes termos as propostas de governo;
depois, para que a imprensa tenha condição de cobrir
esse tipo de evento.
Estamos também liberando – e não considerando
campanha prévia – a divulgação de atos e de ações
parlamentares e debates legislativos, porque, em alguns Estados, a divulgação de ações parlamentares é
vista pelo Ministério Público, por determinados juízes,
como uma propaganda prévia, quando, na verdade,
o Parlamentar está divulgando o seu trabalho como
Parlamentar. Então, esse é um ponto também que
alguns Líderes, alguns companheiros levantaram. O
Senador Eunício Oliveira, inclusive, registrou que fez
uma propaganda do PMDB no Estado do Ceará, e, na
verdade, o Ministério Público entendeu que, como ele
poderia ser candidato a governador, aquela poderia
ser uma propaganda antecipada, quando ele estava
falando das questões partidárias e das questões da
atuação do seu próprio mandato.
Então, esse também é um ponto que estamos
colocando aqui na nossa proposta.
Então, eu gostaria de registrar, Sr. Presidente,
que a ideia do projeto é exatamente liberar o debate,
não circunscrever o debate político ao período eleito-
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ral. Nós temos toda uma ação partidária que tem que
ser referendada e fortalecida antes do período eleitoral e, ao mesmo tempo, temos que diminuir custos de
campanha para que, cada vez mais, sejam necessários menos recursos para fazer campanhas políticas.
A qualquer outra manifestação e contribuição nós
estamos abertos. Nós encaminhamos essa proposta
para todos os líderes partidários. Deveremos ter uma
reunião – se o Senador Renan convocar, mas essa é
a ideia dele –, provavelmente, na próxima terça-feira.
Então, eu considero que, independentemente da
tramitação, na Câmara dos Deputados, do projeto de
reforma política que é mais abrangente, nós poderíamos já, cirurgicamente, em alguns pontos e outros
que sejam colocados, atuar e aprovar aqui, no início
do mês de setembro, essa proposta, que iria ser remetida à Câmara dos Deputados e poderia ser, de certa
forma, discutida e aprovada naquela Casa, para valer
já na eleição de 2014.
Eu ouço, com muita satisfação, a Senadora Ana
Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Romero Jucá, o tema é da maior relevância, é
uma das pautas das vozes que se elevaram nas ruas
e permitirá, como já foi feito pelo Congresso... Eu não
estava aqui quando muito da gordura que se tinha
nos gastos das campanhas eleitorais era distribuída,
como naqueles showmícios, em brindes, camisetas,
chaveiros. Isso tudo foi banido. A campanha continuou
e mais aperfeiçoamentos, como os que estão sendo
anunciados por V. Exª, contribuem muito para tornar
a campanha mais limpa e com todas as medidas que
nós teremos que adotar para que isso aconteça nas
eleições de 2014. Eu própria sou autora do Projeto nº
338, que proíbe a contratação de cabos eleitorais pagos em dinheiro. É uma forma também de que apenas
a militância dos respectivos partidos políticos trabalhe
com essa finalidade nas vésperas das eleições, porque,
quando você acaba contratando os chamados mercenários eleitorais ou contratando cabos eleitorais, você
acaba contribuindo também para uma gastança e para
um pouco controle em relação ao processo eleitoral,
às vezes criando até uma disputa injusta entre partidos
cujos candidatos não têm os mesmos recursos financeiros para fazer esse trabalho. Então, eu considero
extremamente relevante o que V. Exª está apresentando.
Temos que votar, para que possa vigorar em 2014. É
um ano antes da eleição, e o prazo está se esgotando.
Então, queria cumprimentá-lo por chamar a atenção
dos colegas Senadores e Deputados de que não podemos adiar esse debate e essa decisão. Obrigada,
Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Eu agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia.
Quero dizer que cheguei a pensar (eu sei que V.
Exª tem um projeto) em incluir também essa questão
da proibição dos cabos eleitorais ou dos funcionários
na campanha. Esse é um assunto mais polêmico. Nós
temos militantes que não são pagos, mas o Partido
paga lanche, paga transporte. Então, isso de certa forma, tem de ser muito bem amarrado também, senão
pode gerar uma forma de pagamento indireto. Então,
é uma questão que precisa ser vista. Como o assunto é mais polêmico e o prazo muito curto, preferi não
colocar essa questão, mas creio que é um ponto em
que nós temos de nos debruçar também, porque, hoje,
sem dúvida nenhuma, é um gasto significativo e que,
de certa forma, desequilibra as eleições.
Então, é um ponto que V. Exª tem razão e em que
nós temos de nos debruçar também.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Senador Jucá, eu sei que não
se pode fazer aparte aqui da Mesa, mas o tema é
muito importante.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – O comentário de V. Exª é muito bem-vindo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Gostaria que V. Exª colocasse,
claramente, o tempo de tevê, se ele vai ser reduzido
ou não. É uma questão que já se discute nas ruas e
que faria parte desse projeto: a redução do tempo
de televisão para a campanha eleitoral. A contratação das chamadas “formiguinhas” vai ser restringida
ou não? Faz parte do projeto? Eu entendo que seria
muito importante se nós conseguíssemos restringir
essa contratação, porque ela é meramente a compra
de votos. Se nós conseguirmos eliminar isso, será da
maior importância.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR) – Esse é um tema que não está no texto. Eu
vou levar para a discussão com os Líderes. Talvez se
colocarmos um limite percentual do que o candidato
arrecadou para ser gasto com o pessoal já seja uma
etapa de limitação. Então, esse é um ponto que iremos discutir.
Quero registrar também que, independentemente desse projeto, para uma discussão futura, eu tenho
uma emenda constitucional tramitando na Comissão
de Constituição e Justiça que prevê a coincidência
de mandatos, o mandato parlamentar e o mandato
do Executivo para seis anos, sem direito à reeleição
para o Executivo.
Nós teríamos eleições no Brasil de seis em seis
anos. E, portanto, isso seria algo que, de certa forma,
ainda economizaria mais recursos, daria capilaridade
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aos Partidos, porque estes teriam de ter candidato a
presidente ou ter uma coligação para presidente que
se representasse também nos Estados; teria de ter
um discurso que chegasse até as Prefeituras e aos
Vereadores.
Portanto, seria um fortalecimento do Partido e,
também, da ação programática do Partido, mas essa é
outra discussão. Eu quero fazer coincidir essas eleições
em 2022, exatamente para dar prazo ao Congresso
para ter condição de discutir essa proposta, só registrando que nós, com seis anos de mandato, levaríamos
o mandato de Deputado para seis anos e levaríamos o
mandato de Senador, ao invés de oito, para seis anos
também. Portanto, seriam seis anos o mandato geral
para todos os que se elegessem nessa eleição única.
É um assunto que sei que não tem unanimidade,
é um assunto polêmico, mas sobre o qual eu acho que
temos de nos debruçar. Não dá para termos eleição ano
sim, ano não, no Brasil. O calendário da gestão pública
não pode ficar à mercê do calendário eleitoral, porque
o prefeito ou o governador se elegem já pensando na
reeleição, já pensando na eleição do ano seguinte, se
é de prefeito ou se é de governador, e isso, de certa
forma, tira o eixo da gestão pública, da gestão administrativa que o governante precisa fazer.
Então, era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Romero Jucá, pelo seu pronunciamento e pelo tema
abordado.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do editorial
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intitulado, “O esquecimento de Tombini”, publicado no
jornal O Estado S. Paulo no dia 12 de agosto de 2013.
O editorial destaca que faltou o capitulo mais picante sobre o Tesouro Nacional, os bancos públicos e
a política federal de crédito, na exposição sobre o sistema bancário brasileiro apresentada pelo presidente
do Banco Central, Alexandre Tombini, na abertura do
seminário internacional sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Econômica Bancária, em São Paulo.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado, “As digitais da
gestão Dilma”, publicado no jornal O Estado S. Paulo
no dia 16 de julho de 2013.
O editorial destaca que entre as muitas distinções duvidosas que hão de marcar o primeiro, talvez
o único, mandato da presidente Dilma, está o ato da
administração federa que levou o pânico a milhões de
brasileiros, como não se via desde o catastrófico anúncio do confisco da poupança, há 23 anos no governo
Collor. No dia 18 de maio uma parcela dos cerca de
50 milhões de inscritos no Bolsa Família foi induzida
a acreditar que o programa estava para ser instinto, o
que provocou uma corrida aos postos de pagamento do
beneficio em 13 Estados com tumultos e depredações.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Não tendo mais nada a tratar,
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(Levanta-se a sessão às 11 horas e 7 minutos.)
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Ata da 139ª Sessão, Não Deliberativa,
em 26 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ruben Figueiró, Mozarildo Cavalcanti, Acir Gurgacz
e Anibal Diniz, da Srª Ana Amélia e do Sr. Eduardo Amorim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 18 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/
PSDB – MS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:

630

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

56997

AGOSTO DE 2013

56998 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

631

Agosto de 2013

632

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

56999

AGOSTO DE 2013

57000 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

633

Agosto de 2013

634

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57001

AGOSTO DE 2013

57002 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

635

Agosto de 2013

636

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57003

AGOSTO DE 2013

57004 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

637

Agosto de 2013

638

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57005

AGOSTO DE 2013

57006 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

639

Agosto de 2013

640

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57007

AGOSTO DE 2013

57008 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

641

Agosto de 2013

642

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57009

AGOSTO DE 2013

57010 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

643

Agosto de 2013

644

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57011

AGOSTO DE 2013

57012 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

645

Agosto de 2013

646

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57013

AGOSTO DE 2013

57014 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

647

Agosto de 2013

648

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57015

AGOSTO DE 2013

57016 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

649

Agosto de 2013

650

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57017

AGOSTO DE 2013

57018 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

651

Agosto de 2013

652

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57019

AGOSTO DE 2013

57020 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

653

Agosto de 2013

654

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57021

AGOSTO DE 2013

57022 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

655

Agosto de 2013

656

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57023

AGOSTO DE 2013

57024 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

657

Agosto de 2013

658

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57025

AGOSTO DE 2013

57026 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

659

Agosto de 2013

660

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57027

AGOSTO DE 2013

57028 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

661

Agosto de 2013

662

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57029

AGOSTO DE 2013

57030 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

663

Agosto de 2013

664

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57031

AGOSTO DE 2013

57032 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

665

Agosto de 2013

666

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57033

AGOSTO DE 2013

57034 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

667

Agosto de 2013

668

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57035

AGOSTO DE 2013

57036 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

669

Agosto de 2013

670

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57037

AGOSTO DE 2013

57038 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

671

Agosto de 2013

672

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57039

AGOSTO DE 2013

57040 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

673

Agosto de 2013

674

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57041

AGOSTO DE 2013

57042 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

675

Agosto de 2013

676

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57043

AGOSTO DE 2013

57044 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

677

Agosto de 2013

678

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57045

AGOSTO DE 2013

57046 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

679

Agosto de 2013

680

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57047

AGOSTO DE 2013

57048 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

681

Agosto de 2013

682

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57049

AGOSTO DE 2013

57050 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

683

Agosto de 2013

684

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57051

AGOSTO DE 2013

57052 Terça-feira 27

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

685

Agosto de 2013

686

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE 2013

Terça-feira 27

57053

AGOSTO DE 2013

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

57054 Terça-feira 27

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A Presidência recebeu os Ofícios
n°s 154 e 156, de 2013, do Presidente da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado n°s 43, de 2009; e 271, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of.nº 154/2013/CE
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do Senado n°s 43, de 2009; e 271, de 2010, sejam
apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício n°
158, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei da Câmara n° 29, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 158/2013/CE
Brasília, 20 de agosto de 2013

Brasília, 20 de agosto de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2009, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo Crivella,
que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que fixa as diretrizes e bases de educação, mediante a
inclusão de novo parágrafo em seu art. 9º e do art. 46-A,
para criar critério de avaliação de cursos e instituições
de ensino superior relacionado ao desempenho de seus
egressos em provas de proficiência profissional”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of.nº 156/2013/CE
Brasília, 20 de agosto de 2013
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2010, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Flávio Arns, que
“Altera a Lei nº 11.947, 2009, que dispõe sobre a alimentação escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), para alunos da educação básica, de maneira
a incluir os alunos com problemas visuais, ou auditivos,
nos critérios de repasse dos recursos do PDDE”.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) –Com referência aos Ofícios n°s
154 e 156, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetos de Lei

Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2013, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Arthur
Oliveira Maia, que “Declara a raça de cavalos Manga-Larga Marchador raça nacional.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com referência ao Ofício n° 158,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara n° 29,
de 2013, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Esgotou-se na última sexta-feira
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2005,
do Senador Paulo Paim, que altera o artigo 134
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
(tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 286, de 2007);e
– Projeto de Lei do Senado nº 490, de 2009,
do Senador Raimundo Colombo, que institui o
Centro de Prevenção de Desastres Climáticos.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 62, de 2005; e 490, de 2009, aprovados, vão à
Câmara dos Deputados; o Projeto de Lei do Senado
nº 286, de 2007, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/
PSDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 950, DE 2013
Requer, nos termos do art. 13, combinado com o
art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado Federal,
licença dos trabalhos de Casa, no dia 26 de agosto de
2013, para desempenho de missão destinada a realizar
visita as obras de Transposição do rio São Francisco,
conforme Plano de Trabalho aprovado pela Comissão
Externa, criado pelo Requerimento nº 514, de 2011.
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Brasília, 26 de agosto de 2013. – Senador Vital
do Rego, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – A Presidência recebeu o Aviso n° 47, de 2013 (n° 290/2013, na origem), de 19
de agosto último, do Ministro de Estado da Fazenda,
que encaminha, nos termos do art. 4º da Resolução
n° 20, de 2004, do Senado Federal, relatório sobre a
Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional, no período de
1º de abril a 30 de junho de 2013.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – O Aviso n° 47, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 1.785, de 2013, do Presidente da Câmara dos
Deputados, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n° 110, de 2005 (n° 6.424/05, naquela Casa), do Senador Flexa Ribeiro, haja vista ter
sido declarado prejudicado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável daquela Casa.
É o seguinte o Ofício:
Of. Nº 1785/2013/SGM/P
Brasília, 22 de agosto de 2013
Assunto: Arquivamento de proposição prejudicada.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de
Lei nº 6.424/2005, de autoria dessa Casa foi arquivado,
em 12 de julho de 2013, nos termos do § 4º do art. 164
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, haja
vista ter sido declarado prejudicado pela Presidência
da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Atenciosamente, – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A matéria vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Estão inscritos a Senadora
Ana Amélia e, logo em seguida, o Senador Cristovam
Buarque.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, pelo
tempo que considerar conveniente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Ruben
Figueiró, caro Senador Cristovam Buarque, nossos
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, preparei
um pronunciamento, Senador Ruben Figueiró, e vou
seguir o nosso Senador Cristovam, que tem sempre,
como eu aqui e outros colegas, falado muito da questão
econômica e das dificuldades para o empreendedor
e, sobretudo, para o investidor estrangeiro hoje investir no Brasil. São vários os cenários: a credibilidade,
a instabilidade, a questão agora da flutuação ou da
desvalorização do real, mas, sobretudo, a eficiência
do Estado, as mazelas que nós enfrentamos e que
fazem com que autoridades demorem 30 dias para
atender a uma solicitação de audiência para um setor que quer gerar emprego, renda e trabalho. Então,
dessas coisas eu vou falar.
Mas eu não poderia, Senador Ruben Figueiró,
que é do Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia,
e Senador Cristovam, membro da nossa Comissão de
Relações Exteriores, fazer um pronunciamento desconectado com os fatos que estão acontecendo e que
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envolvem a presença agora em Território brasileiro do
Senador Roger Pinto Molina.
Eu venho acompanhando o caso não só como
membro da Comissão de Relações Exteriores, mas
também por ter participado da UIP (União Interparlamentar). O Senador Petecão, pelo Acre, havia solicitado
ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
UIP, em Quito, na reunião realizada neste ano, uma
nota dessa entidade para se manifestar a respeito desta
circunstância Há quase 15 meses, quase dois anos um
Senador está preso – não dá para dizer asilado – na
Embaixada do Brasil em La Paz, sem nenhuma perspectiva de que saísse dali, num ambiente – eu diria
– de condições absolutamente precárias, numa sala,
sem poder ter contato com as pessoas. É a natureza
de uma circunstância como essa.
Estivemos também em Honduras com o ex-Presidente para tratar de um caso rumoroso. Mas este
chegou ao limite, que era a vida ou a morte. E, quando
se está no limite entre a vida ou a morte, as questões
– eu diria – de convenções internacionais, de acordos bilaterais, de reciprocidade bilateral têm que ser
avaliadas em segundo plano, porque está em causa a
vida humana. E não discuto se é amigo, se é inimigo
de quem quer seja. É uma pessoa, um ser humano. É
o caso desse senador, adversário do Governo do Presidente Evo Morales e que estava há quase 15 meses
dentro da Embaixada.
O responsável por aquilo considerou que estava
se sentindo como um agente penitenciário ali dentro –
um diplomata experiente, Eduardo Saboia –, no limite
extremo por ver que não haveria nenhuma resposta do
governo boliviano à concessão de um salvo-conduto,
que é uma questão mínima e elementar nas relações
internacionais vinculadas à questão dos direitos humanos. A Bolívia não daria salvo-conduto, e esse senador
ficaria ad eternum naquela sala da embaixada, criando
um problema até para o funcionamento das relações
diplomáticas brasileiras, da operação consular, de todas as demandas que temos, Senador. Então o que
fez o diplomata brasileiro foi um ato, no meu juízo, de
bom senso. Já que não havia uma solução adequada
do ponto de vista diplomático, sem contar a leniência,
o retardamento, uma comissão bilateral não teria chegado a qualquer resultado, porque não haveria – como
não há até hoje – a disposição de o governo conceder
o salvo-conduto.
O Governo brasileiro sempre tem colocado panos
quentes nessas questões, o que, às vezes, é necessário, mas nem sempre.
Senador Ruben Figueiró, no dia 26 de outubro,
em Santa Cruz de la Sierra, a aeronave que transportava o Comandante da Academia da Força Aérea Bra-
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sileira, repito, o Comandante da Academia e alguns
cadetes foi vistoriada com cães farejadores. No dia
31 de outubro, em La Paz, na capital, uma aeronave
transportava ninguém mais ninguém menos do que o
Chanceler Celso Amorim, Ministro da Defesa, que estava em visita de trabalho à Bolívia, e os aviões foram
vistoriados com cães farejadores. Em 25 de novembro,
em Santa Cruz, uma aeronave que transportava Deputados brasileiros em visita à Bolívia para encontro
com estudantes brasileiros naquele país também foi
submetida a essa vistoria.
Há ainda mais casos de violação de imunidade
e de privilégios por agentes da Força Especial de Luta
contra o Narcotráfico ocorrido no aeroporto Viru Viru,
em Santa Cruz de La Sierra. O que aconteceu?
O primeiro caso envolveu o Vice-Cônsul do Brasil
em Santa Cruz de la Sierra, Cláudio de Jesus Pereira.
O referido funcionário diplomático, portador de autorização para circular em áreas internas dos aeroportos
bolivianos, mesmo tendo se identificado, foi obrigado a
se despir para procedimento de revista e aconselhado
pelo policial a prestar queixa caso não estivesse de
acordo com aquele procedimento.
Veja, Senador Presidente desta sessão, Ruben
Figueiró, em viagem de férias aos Estados Unidos da
América, em 18 de novembro de 2011, a senhorita
Maciel, mesmo apresentando ao oficial de turno o Passaporte Diplomático nº DA-06921, relatou ter sofrido
revista em seus pertences de mão, tendo sido conduzida para a pequena sala do aeroporto Viru Viru – ela
vinha dos Estados Unidos –, onde passou por exame
corporal constrangedor.
Eu estou dando aqui apenas algumas informações que envolvem autoridades brasileiras submetidas
as esse constrangimento.
Veja só, o chanceler boliviano dá uma declaração
de que não houve reciprocidade e houve desrespeito.
O chanceler boliviano David Choquehuanca expressa
sua profunda preocupação pela transgressão do princípio de reciprocidade e cortesia internacional em relação ao caso Molina. Mas onde está a reciprocidade,
a cortesia internacional e o respeito a um Ministro de
Defesa de um país amigo, o Brasil, que chegou para
uma missão oficial à capital La Paz?
Convenhamos, Senador, que essa história precisa ser bem-contada. E precisamos, mais do que
qualquer coisa, para fazer um julgamento acurado, de
informações. As evidências são as versões ou o que
nós entendemos sobre as evidências e sobre os fatos.
A meu juízo, está mesmo se fazendo um cenário de aparências nesse processo. Como o governo
boliviano não ia ceder... Não se poderia descurar de
um carro, mesmo com placa oficial, um veículo de di-
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plomata, que ia passar em várias cidades de fronteira, viajando por 1600km, sem se fazer a vistoria. Se o
avião que transporta o chanceler é vistoria na capital
com cães farejadores, como um policial de fronteira não
iria fazer uma vistoria em um veículo vindo da Bolívia
até o Mato Grosso do Sul ao saber que aquela cara
conhecida dos bolivianos estava ali dentro?
Então, a minha capacidade para entender e explicar como isso aconteceu... Se fazem a vistoria de
uma aeronave lá na Bolívia, sem nenhuma justificativa para isso, por que um policial de fronteira não vai
parar um carro que está vindo de lá? Se despem um
servidor diplomata nosso lá...
Então, Senador, a minha preocupação é com o
fato de que o nosso País, que zela pelas relações – e
a diplomacia brasileira tem sido extremamente competente em muitos casos –, não pode descuidar dessas
questões. Reciprocidade não pode ser só de um lado.
O português explica muito bem isso.
Então eu queria primeiro dizer que o Senador
Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, agiu muito bem, com solidariedade
humana, institucional e parlamentar. Nós não estamos
discutindo o mérito, não queremos saber se ele apoia
ou desapoia o governo de lá.
Acho também que o Senador Molina tem que se
ater a cuidar agora da sua vida pessoal, e não começar
a usar o Brasil para fazer a sua campanha. A campanha política dele é lá no território boliviano. Digo isso
para deixar muito clara a minha posição em relação
a esse episódio.
Então eu queria cumprimentar o Senador Ferraço
pela atitude que teve em relação a esse episódio, por
ir lá e dar garantias. O Senador Roger Molina recebeu
asilo no ano passado do Governo brasileiro, mas isso,
claro, dependia do salvo-conduto do governo boliviano,
o que jamais aconteceria.
Tanto o diplomata Eduardo Saboia, que teve papel
importante também, quanto o Senador Ricardo Ferraço,
no caso dos torcedores do Corinthians, que estavam
presos em Oruro, merecem o nosso respeito, e que
se ouçam as razões que até agora são absolutamente procedentes, corretas, dignas, porque ele levou em
conta o princípio humanitário. Ele não queria sujar de
sangue nem as suas mãos, porque era o responsável,
nem um pedaço do Território brasileiro na Bolívia, que
é a Embaixada do Brasil naquele país, nosso amigo,
nosso irmão.
Então, essas questões precisam ser tratadas
com a seriedade que elas merecem. Agora, quanto às
bravatas que o embaixador, que o chanceler boliviano disse, que não foi respeitada a reciprocidade e a
cortesia internacional, convenhamos! Quem mandou
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vistoriar com cães farejadores o avião do Ministro da
Defesa não tem autoridade moral para vir falar agora
em reciprocidade e cortesia internacional.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senadora Ana Amélia, há pouco eu tentei
falar com o Senador Ricardo Ferraço, para ver como
ele quer que encaminhemos o assunto aqui dentro. Eu
quero dizer que, do ponto de vista humanista, eu não
tenho a menor dúvida de que foi um gesto correto. Do
ponto de vista da eficiência da operação, eu não tenho
a menor dúvida de que foi uma operação bem-sucedida. Então, nós juntamos o humanismo e o sucesso.
Duas coisas importantes. Minha preocupação agora
não é julgar isso; é saber como remediar os problemas. O primeiro problema, aparentemente, não é tão
grave, porque, apesar da manifestação do chanceler, a
porta-voz do governo disse que isso não vai afetar as
relações diplomáticas. Mas há alguns problemas que
podem surgir, quando a gente separa o Estado brasileiro das relações humanistas de brasileiros, como
a senhora, eu, o Ricardo Ferraço, o Ministro Eduardo
Saboia. Cria-se uma dúvida, a partir de agora, sobre
a liberdade de cada servidor diplomático tomar suas
próprias decisões. Isso é muito grave. É muito grave.
Se a partir de agora, cada encarregado de negócios,
eu diria até mesmo cada embaixador é capaz de tomar suas decisões sem olhar o que o Brasil, a instituição nacional, o Ministério das Relações Exteriores
pensam e pesam, nós entramos num período grave.
Segundo, dois fuzileiros navais, militares, assignados
para uma cidade, que era La Paz, fazem uma viagem
de 22 horas, aparentemente sem autorização de seus
comandantes. Isso é muito ruim também. Primeiro, o
positivo: o humanismo e o sucesso. Mas nós temos
um problema, como pessoas de Estado, a senhora e
eu, que somos, que é saber como vamos cuidar para
isso não quebrar a eficiência do Estado brasileiro nas
suas relações institucionais e na sua disciplina militar.
Eu quero dizer à senhora que estou torcendo, apesar
dos problemas que criaria nesse momento nas relações com a Bolívia, para o Ministério das Relações
Exteriores dizer que tudo isso foi feito de acordo com
o Ministro. Se isso foi feito de acordo com uma decisão do Estado brasileiro, nós vamos ter um problema
a administrar diplomaticamente com a Bolívia. Mas,
se nós constatarmos que foi um gesto pessoal, nós
vamos ter um problema sério de funcionamento das
instituições brasileiras, mesmo respeitando não só o
humanismo, como eu falei, não só o sucesso, mas uma
dose de heroísmo. Se o Ministro fez isso da cabeça
dele e do coração dele, o que é muito louvável, ele
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colocou a cabeça dele na guilhotina na carreira diplomática, porque ele teve um comportamento que não
é o tradicional, do ponto de vista do funcionamento da
instituição diplomática brasileira. Então, eu quero dizer
que hoje eu torço para que o menor problema seja um
contraditório diplomático entre o Governo brasileiro e
o governo boliviano, e não o de servidores brasileiros
com o Governo brasileiro, porque esse outro a gente
administra, mas, em relação ao primeiro, nós vamos
criar um problema sério com 100 representações que
o Brasil tem, com os militares que o Brasil tem por aí
afora, porque podem sair da sua cidade sem comunicar aos seus comandantes. Esse é um ponto muito
problemático; eu acho que menos nas relações com
o país estrangeiro do que com o bom funcionamento
das instituições brasileiras. Vamos esperar o Senador
Ricardo Ferraço. Vamos esperar o Ministro, mas estou
torcendo que isso tenha sido feito de acordo com uma
decisão governamental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Cristovam Buarque, a responsabilidade pela
embaixada era do Encarregado de Negócios Eduardo
Saboia. Ele era, na verdade, um embaixador substituto, porque faz meses que já saiu o embaixador da
Bolívia, e a designação, a sabatina, a aprovação e o
agreement não foram concedidos ainda.
Então, isso já é uma coisa para a gente dizer: “Não
pode, numa situação dessas, demorar tanto tempo.”
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Você dá, digamos, uma reduzida na força política que
um embaixador, nomeado, acreditado no Governo,
tem. A posição seria diferente.
Eu me imaginei na posição desse diplomata,
desse jovem diplomata, na experiência dele. Os fuzileiros obedeceram a uma ordem, porque o chefe era
Eduardo Saboia, mesmo que ele tivesse que informar
à autoridade militar.
Então, a hierarquia, nesse caso, a meu juízo, é
do responsável pela titularidade temporária da Embaixada do Brasil na Bolívia.
Não tenho dúvida. Como o senhor, eu penso que
os dois governos, que estão em véspera de eleição, e
cuja disputa interna também contamina as questões
diplomáticas, as relações políticas, também os dois
governos precisam ter tranquilidade suficiente para
que isso não aumente o volume de, eventualmente, o
Governo brasileiro devolver o Sr. Roger Molina ao território boliviano. Aí seria a emenda pior que o soneto.
Então, também como o senhor, penso que haverá, sim, serenidade, competência, habilidade nesse
processo, apesar de todas as reclamações das auto-
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ridades superiores, que dizem: “Ah, mas eu não fiquei
sabendo!”
A hora da emergência é a hora da emergência,
Senador. A hora da vida ou da morte é uma hora diferente da hora de um tratado.
Então, por isso, imagino que vai ser extremamente
bem-vinda a ação serena, madura, responsável, porque
o Brasil aguentou, em silêncio, esses atos, que não
foram representativos nem da cortesia internacional,
nem da reciprocidade.
Com gosto, concedo um aparte à Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Agradeço a V. Exª, Senadora Ana
Amélia, pelo aparte concedido. Quero dizer que, com
muita atenção, ouvia, caminhando para cá, o pronunciamento de V. Exª e o aparte do Senador Cristovam.
O que me trouxe, o que me moveu a fazer este aparte
foi tão somente o aparte do Senador Cristovam, com
quem eu quero concordar. Eu acho que estamos diante de um fato já ocorrido, um fato grave, muito grave,
que, além de envolver pessoas – aí concordo com o
que disse o Senador –, envolve não só relações de
Estado, mas também a autoridade de um Estado. No
caso, do Estado brasileiro. Senadora, não quero, neste momento, nem tenho condições de fazer qualquer
juízo de valor, porque tomei conhecimento hoje, muito
cedo, do fato ocorrido ontem. Não disponho de elementos ainda para fazer qualquer juízo de valor. Não
quero. Neste momento, seria irresponsabilidade de
minha parte fazer qualquer juízo de valor. Entretanto,
isso me preocupa muito. Eu sou tomada pelas mesmas
preocupações do Senador Cristovam, e, certamente,
de V. Exª também. Não nos estamos referindo a uma
relação diplomática entre dois países. Estamos nos referindo à autoridade de um país, porque, hoje, foi uma
causa. Alguns concordam com ela; outros, não. Tenho
certeza absoluta de que, se fosse alguém de esquerda, ele, imediatamente, seria taxado pela imprensa
de ditador, e, imediatamente, o fato seria condenado,
mas, como se trata de alguém que faz oposição a um
governo que é muito diferente dos governos anteriores
da Bolívia, um governo popular, sobre o qual também
não quero fazer juízo de valor, certamente, não haverá, pelo menos em Território brasileiro, a condenação
pública a esse fato.
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Mas, de nossa parte, nós não nos podemos referenciar por aquilo que é ou não divulgado.
Nós temos que nos referenciar pelos fatos, verdadeiramente. Pelos fatos. Então, nesse sentido, vejo a ati-
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tude do nosso Presidente, do Senador Ferraço, como
algo que ocorreu dentro do Território brasileiro, mas
no momento em que ele já havia chegado aqui. Então,
no meu entendimento, não há qualquer envolvimento
com a vinda, a fuga do Senador, porque é assim que
podemos analisar, da Embaixada do Brasil na Bolívia.
Enfim, eu acho que todos nós, independentemente de
opiniões partidárias, de posições ideológicas, temos
que trabalhar o caso com a maior serenidade, com a
maior maturidade. V. Exª disse: “Não venha fazer política aqui. Seu lugar de fazer política é lá.” Mas não é
só em relação a isso que corremos risco. Corremos o
risco de politizar isso também entre nós. O fato é grave, é gravíssimo, no meu entendimento, porque hoje
foi essa a justificativa, mas, em caso de vida ou morte,
não sei. Eu o ouvi dando entrevista pela imprensa. Parece que ele tinha uma profunda depressão. Foi isso
que ouvi pela imprensa. Mas, amanhã, qualquer outro
episódio de qualquer lado pode ser razão ou motivo
para que haja um descumprimento da norma, da regra,
da hierarquia que tem que haver. Mas cumprimento V.
Exª, Senadora, pela forma elevada como traz o fato
aqui para a nossa discussão. Obrigada.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senadora Vanessa, acolho sua manifestação com a
mesma prudência que estou tendo, porque só vim à
tribuna para falar desse episódio com base nas informações publicadas e na conversa que tive com o Senador Ferraço, porque acompanhei desde ontem todo
o desenrolar dos episódios e antes de usar a tribuna,
porque sou membro da Comissão de Relações Exteriores e por ter participado, como disse no início deste
pronunciamento, de um evento na capital do Equador,
em que pedimos ao chefe, que, aliás, é o Senador Letelier, filho do Embaixador Letelier, assassinado nos
Estados Unidos no regime chileno. E não tivemos uma
ação eficaz em relação a isso. Então, foi o Senador
Petecão, à época, quem fez isso. Agora, o Senador
Ferraço teve duas ações em relação aos torcedores
do Corinthians e, também, agora, nesse episódio.
Essa questão de direita ou esquerda, Senadora,
acho que não deveria nem entrar nisso, porque é outro
aspecto. A Yoani Sánchez, que é uma blogueira, veio
aqui e teve dificuldades enormes de falar, e não acho
que ela seja de direita. Ela é uma moça, uma jornalista
defensora da liberdade, e não pôde falar. Mas ela veio
convidada. Não estava asilada. Ela veio aqui livremente,
mas não pôde falar. Foi interditado o debate com ela.
E, em relação ao Senador, acho que a condição
dele é diferente. O Senador Molina é asilado. O asilo
foi dado, e quero imaginar que o Governo brasileiro vai
manter a decisão que teve. Acho que, de fato, ele não
pode aqui, no Território brasileiro, fazer política contra
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o governo boliviano, embora eu entenda que é um direito dele manifestar-se. Mas não aqui, no Brasil. Ele
tem de fazer lá. Ele tem agora de cuidar da sua vida,
de fazer as suas coisas, como se estava prevendo.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– E o Senador Ferraço, como disse a Senadora Vanessa Grazziotin, no cumprimento da Presidência da
Comissão de Relações Exteriores, veio e agiu, penso,
estritamente com preocupação humanitária e institucional, em solidariedade a um parlamentar eleito com o
voto livre dos bolivianos da região que o elegera. E, da
mesma forma, o diplomata Eduardo Saboia agiu nisso.
A Comissão de Relações Exteriores, eu imagino,
ainda nesta semana, fará a solicitação para que as autoridades envolvidas nesse episódio possam apresentar, no âmbito e no foro adequado, que é a Comissão
de Relações Exteriores desta Casa, as questões e as
informações precisas sobre isso.
Penso que reciprocidade deve ser para os dois
lados. Acho muito grave que em outubro o avião do
Chanceler Celso Amorim tenha sido vistoriado com
cães farejadores da Bolívia. Quanto a isso, não houve nenhum insurgimento desta Casa. E só falo isso
agora porque só agora tenho conhecimento formal,
ou seja, a informação oficial das autoridades brasileiras. Eu estava me omitindo por desconhecimento.
Estou falando agora porque tenho o documento e a
nota do que aconteceu no ano passado com o avião
do Chanceler, assim como outros episódios, que são
de todos... Nada descrevendo uma reciprocidade ou
uma cortesia internacional.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, Senadora
Ana Amélia. Como representante do Estado do Mato
Grosso do Sul, vizinho da República da Bolívia, conheço alguns fatos relativos a essa questão e me solidarizo com V. Exª e também com as preocupações do
eminente Senador Cristovam Buarque e da Senadora
Vanessa Grazziotin.
Concedo a palavra ao eminente Senador Cristovam Buarque pelo tempo que desejar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas para abrir, quero lembrar que ontem
foi o Dia Nacional da Educação Infantil. E, com ele, se
institui uma semana nacional de preocupação com a
educação infantil.
Espero, e essa foi a intenção quando eu criei o
projeto de lei que deu origem a este dia 25 de agosto
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como o Dia Nacional da Educação Infantil, que esta
semana seja usada, inclusive aqui, para discutirmos
o problema da educação infantil, como espero eu próprio fazer.
Mas hoje, Sr. Presidente, quero falar de um tema
que está mais em moda, que é o problema dos médicos que estão vindo do exterior. Sou um usuário muito radical das mídias sociais e, neste fim de semana,
tomei quase todo meu tempo falando sobre o assunto.
Quero começar dizendo que, depois de 30 anos
de democracia, depois de 20 anos de governos que
podemos chamar de social-democratas, desde o Itamar, depois de 10 anos de governo do Partido dos
Trabalhadores, o Brasil tem 700 cidades sem um único
médico residente. Vou repetir a dramaticidade: depois
de 30 anos de democracia, 20 anos de social-democracia, 10 anos de Partido dos Trabalhadores, temos
700 cidades que não têm um médico residindo nela.
Creio que temos que clamar, em primeiro lugar,
do atraso, para fazer com que toda cidade brasileira
tenha médicos e equipamentos necessários para cuidar da saúde de seus doentes.
Senador, na renda, no consumo, temos desigualdades, mas, na saúde, é imoralidade ser desigual. É
imoral termos educação desigual e saúde desigual,
ou seja, o serviço. Há uns mais saudáveis do que outros, há uns que são mais talentosos que outros, mas
o acesso tem que ser igual. E o acesso começa no
médico. Precisa haver equipamentos, mas começa
com os médicos.
Durante muito tempo, critiquei os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma pela falta de médicos. Ao
mesmo tempo, sempre reconheci que não era tanto por
falta de dinheiro, mas por falta de médicos brasileiros
dispostos a ir para lá, diante da trágica situação, é verdade, das cidades, diante das dificuldades profundas
de exercer a Medicina em lugares sem equipamentos,
sobretudo nossos médicos, que hoje são formados,
desde o início de suas carreiras, vinculados aos equipamentos. Hoje, a nossa formação é absolutamente
vinculada a equipamentos, diferente da formação em
outros países, em que se forma para os programas de
saúde em casa, do médico de família, em que o equipamento é apenas um auxiliar, não é o fundamental.
Mas, no Brasil, a nossa formação fez com que o
equipamento fosse tão importante quanto o médico.
Por isso, nossos médicos, quando foram abertas a
inscrições, Senadora Ana Amélia, para levar médicos
para essas cidades – e eu critico a Presidenta Dilma
por ter demorado tanto, assim como o Lula, o Fernando Henrique e a história do Brasil –, eles não se inscreveram, não em número suficiente.
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Então, o que a gente vê... E eu digo: finalmente a
gente vai ter médicos! Lamento até que tenha sido necessário buscar estrangeiros. Mas o doente, Senadora
Vanessa, quer saber do médico mais perto, e não se
ele vem de longe. Nenhum doente está preocupado se
o médico vem de longe; o doente está preocupado se o
médico está perto. E a gente vai levar médicos para lá,
que vêm de longe, porque não os conseguimos aqui.
Eu acho que os argumentos que têm sido usados contra esses médicos merecem alguma análise.
O primeiro deles é o eleitoralismo. Fala-se que se fez
isso faltando poucos meses... Isso é até possível sim,
e na política se faz com interesses eleitorais. Mas a
gente ia ficar contra o Plano Real porque o Plano Real
elegeria Fernando Henrique Cardoso, que era o Ministro da Fazenda?
Eu fiquei a favor do Plano Real, Senador Mozarildo, mesmo sendo do PT, porque veio ao encontro
daquilo de que o Brasil precisava, que era controlar
a inflação.
Alguém ficou contra o Presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele criou o Bolsa Escola, ou ampliou o Bolsa Escola do Distrito Federal para o Brasil?
É claro que isso tinha o papel de ampliar as chances
de eleição do seu Partido, mas era um programa consistente e necessário para aquele momento.
A Presidenta Dilma está fazendo esse programa
em um momento em que é possível que haja cálculos
eleitorais, como teve Lula, quando transformou o Bolsa
Escola em Bolsa Família e ampliou de 4 milhões para
12 milhões. A gente ia ficar contra atender 8 milhões
a mais apenas porque isso ajudaria o Lula a se reeleger? Eu não consigo fazer isso.
E se vamos ter uma disputa eleitoral e a Presidenta apresenta um programa que lhe dá voto, a nossa
saída é radicalizar e avançar mais ainda. Em vez de
um médico, vamos colocar três por cidade; em vez de
só médicos, vamos levar equipamentos. Mas não dizer
que o programa é eleitoreiro e, por isso, não é bom.
Então, vamos ver os outros argumentos.
Alguns criticam pela estrangeiridade. Mas não
apareceram os médicos brasileiros! A gente ia deixar
jovens, crianças, adultos, velhos, sem um médico por
perto, apenas porque não há médicos brasileiros? Então, vamos recorrer aos médicos lá fora.
Eu lamento é que não tenhamos o programa Mais
Cientistas. O Brasil precisa trazer cientistas do exterior.
Eu acho até que uma parte do dinheiro do Ciência Sem
Fronteiras deveria ser usada para trazer cientistas do
exterior. Foi assim que se desenvolveu a ciência nos
Estados Unidos. Não foram os norte-americanos. Assim foi feita a USP, com cientistas franceses. Assim
foi feito o ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica),
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trazendo cientistas, engenheiros do exterior. Então, a
estrangeiridade não é um argumento correto.
E o argumento do Revalida. Nenhum médico virá
sem diploma. Nenhum médico virá sem experiência. E
eu aproveito para cobrar do Ministro Padilha a criação
de um site indicando o currículo de cada médico que
vem para cá, para que qualquer um possa penetrar ali,
navegar e saber a dedicação, a experiência desses
médicos. Mas o Revalida está no currículo deles, que
eu espero que seja público.
Além disso, se nós fazemos o Revalida e um
médico desses é aprovado, ele não vai ficar naquela
cidade, ele vai disputar com os médicos brasileiros. Ele
vai poder ir para qualquer lugar. Ele vai ter o certificado permanente do Conselho Federal de Medicina para
exercer a medicina onde ele quiser. E o que a gente
quer é que eles estejam nessas cidades, porque nas
outras nós já temos brasileiros.
O outro é que os cubanos que estamos recebendo ganham do governo. Primeiro, se valoriza demais a ideia de que vêm cubanos. Vêm portugueses,
vêm espanhóis, vêm argentinos, vêm brasileiros que
se formaram lá fora. Mas, segundo, o fato de que eles
recebem lá fora. Nossas empresas, a Norberto Odebrecht, por exemplo, está fazendo uma obra em Cuba.
O governo cubano paga a Norberto Odebrecht. A Norberto Odebrecht é que paga os operários brasileiros.
É assim com todas as obras que o Brasil tem no exterior. Não vamos falar dos diplomatas. Todas as obras
de empresas brasileiras no exterior... Os funcionários
da Petrobras que estão fazendo perfuração em outros
países. Quando esses países pagam por esse trabalho
– nem sempre é assim –, os funcionários da Petrobras
recebem o dinheiro da Petrobras.
Os médicos cubanos que estão vindo são funcionários públicos do governo, quase como militares.
Eles vêm e recebem do governo cubano. E o Governo
brasileiro não vai dar dinheiro ao governo cubano, mas
à Organização Pan-Americana da Saúde. É essa entidade internacional que vai pagar aos médicos.
Outros dizem: “Mas vão ganhar muito pouco!”. Aí,
eu até estou de acordo que a gente deveria tentar fazer
com que se pague mais. Mas, de repente, descubro
pessoas que nunca descobriram os direitos trabalhistas, agora, querendo liderar o movimento sindical em
Cuba, querendo exigir melhores salários em Cuba,
quando nunca as vi defendendo melhores salários para
os professores brasileiros, para os médicos brasileiros.
(Manifestação da galeria.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Então, temos que pensar que
esse não é um argumento correto. O argumento corre-
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to para nós brasileiros é se vamos ou não dar médico
aos doentes brasileiros onde não há médicos.
Alguns dizem que é um problema de escravidão. Vi um artigo chamado “Avião negreiro”. Primeiro,
esses que hoje falam de escravidão, contra, toleram
e não querem aprovar aqui, Senadora Vanessa, um
artigo na Constituição que toma a terra de quem tiver
trabalho escravo. Há uma proposta para fazer com que
trabalho escravo, no Brasil, permita tomar a terra. Não
querem aprovar.
Além disso, mesmo sendo contra toda escravidão,
quero dizer que o Brasil seria muito diferente se os navios negreiros viessem trazendo cientistas, médicos e
professores. Então, são argumentos que não resistem.
Outro é que Cuba tem um regime ditatorial. Deviam ter discutido isso antes. Eu não fui olhar, mas é
bem capaz que muitos dos que, hoje, estão falando isso,
até pouco tempo atrás defendessem Cuba. Quando
vêm médicos de Cuba, aí começam a criticar o regime
cubano, que eu não quero aqui defender nem acusar.
Outro argumento, o que mais se fala, é de que não
adianta médico se não há equipamentos. Desculpem-me, mas tenho tanto respeito ao médico, que prefiro
um médico sem equipamento a 200 equipamentos sem
médicos. Não tenho a menor dúvida disso. Parte das
minhas consultas é com médicos que não têm equipamento. São pequenos problemas que a gente tem e que
o médico resolve a gente indo lá no consultório dele.
Uma imensa quantidade de médicos usa o equipamento mandando depois você ir lá; outros nem
pedem esses exames. Mas, mesmo que precisasse,
a gente vai proibir uma cidade de ter médico porque
não tem equipamento ainda? E outra coisa: como é
que o equipamento chega lá sem o médico? Algum
desses povos das pequenas cidades é capaz de fazer um abaixo-assinado, pedindo um equipamento de
ressonância magnética, que eles não sabem o que é?
É o médico que leva o equipamento; não é o equipamento que leva o médico. Por isso, quando se diz que
é eleitoreiro – e acho que há uma dose sim –, quem
é contra o Governo e a Dilma deveria dizer que vai levar o equipamento e mais o médico, porque uma coisa ruim é um médico só; dois médicos valem por três.
Um médico só vale por um, mas dois valem por três,
pelo diálogo, pela convivência que têm.
Então, não se justifica o argumento de que não
há equipamento quando não há equipamento nem
médico, por essas razões. Eu só tenho uma crítica a
fazer: que tenho demorado tanto. É imperdoável que o
Lula não tenha feito isso. É imperdoável que ele tenha
ficado oito anos e não tenha tomado a iniciativa de fazer isso. Uma solução que, depois que é feita, parece
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óbvia: não temos aqui, busquemos fora, como a gente
busca os equipamentos que a gente usa.
Reclamamos dos médicos de fora, mas 80% dos
equipamentos que usamos quando vamos ao médico
são importados. Por que a gente pode importar um
equipamento de ressonância magnética e não pode
importar um médico?
Acho que os argumentos são todos frágeis demais, salvo este que estou usando, de que demoraram
muito. Mas, finalmente, estamos tendo a chance de
colocar um médico em cada cidade. E vamos agora
para a disputa eleitoral, oferecendo mais que isso e
melhores condições ainda.
É isso, Sr. Presidente, mas quero conceder dois
apartes, à Senadora Vanessa e ao Senador Mozarildo.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio ao Governo/PCdoB – AM) – Agradeço muitíssimo o aparte
que V. Exª me concede, Senador. Não poderia deixar
de falar rapidamente durante seu pronunciamento, pela
forma acertada, competente e compreensível que V.
Exª aborda a matéria. Tenho dito muito a todos: nós
precisamos nos despir de qualquer visão política, corporativa, para enfrentar tecnicamente o debate sobre
a medida provisória e esse programa do Governo Federal, relativo aos médicos brasileiros a suprir. V. Exª
foi o Governador daqui do Distrito Federal e deve ter
sofrido muito como Governador. Hoje, um dos principais problemas do Brasil apontados pela população é
a saúde. É óbvio que a saúde tem inúmeros problemas:
carência de recursos, falta de equipamentos, problemas
na gestão. Não há dúvida alguma. Mas, entre esses
problemas, está a carência, a falta de médicos. O senhor é daqui. Brasília vive o drama da falta de médicos.
Segundo dados oficiais, o Brasil tem 1,8 médico para
cada grupo de mil habitantes, mas, destes, cerca da
metade, somente, atua no sistema público de saúde. E
é por esses que nós estamos dialogando, é para esses
que o programa nasce. O senhor, que está aqui em
Brasília, vive esse problema. Eu venho da Amazônia,
e no meu Estado é pior ainda. Vários Municípios não
contam com a presença dos médicos – aliás, muitos
Municípios e não vários. O Amazonas é o Estado que
tem o maior número de Municípios que aderiram ao
programa, porque há carência. Ninguém se dispõe a
trabalhar na Amazônia, e o motivo é a falta equipamentos em vários Municípios? Não, porque hospitais
novos, recém-inaugurados, aparelhados, estão lá com
os leitos todos desocupados porque não há médicos.
Essa é a realidade de vários Municípios. Em relação aos
argumentos utilizados por quem é contra, penso que
V. Exª falou de uma forma extremamente competente
em relação a cada um deles. Sobre a vinda de médicos
e a vinda de pesquisadores, que o senhor defende, é
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também o que defende a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, a SBPC: nós devemos formar
profissionais pesquisadores no Brasil e trazer os de
fora, porque é assim que as coisas vão se dinamizando. Eu não tenho dúvida alguma de que os próprios
médicos, em pouco tempo, vão entender a importância
dessa medida. E é isso que quero. Nós não podemos
fazer disso um cavalo de batalha: todos os médicos do
Brasil contra os estrangeiros. Não! Tenho certeza de
que os próprios médicos que hoje dizem que não vão
conceder o registro no Conselho Regional, em pouco
tempo, farão uma revisão de sua posição, que é o que
o Brasil espera, é o que a população brasileira espera,
porque os médicos não têm os seus postos de trabalho prejudicados e tampouco ameaçados pela vinda
desses profissionais. Em relação à Cuba, temos que
dizer que os índices de saúde de Cuba falam por si só.
Dizer que os profissionais são despreparados, que os
cursos são de dois anos, não é verdade. Os índices
de saúde de um país que vive dificuldades econômicas, talvez como muito poucos no Planeta, são muito
claros, mostrando que consegue manter a qualidade
da assistência, da saúde, como se fosse um país de
Primeiro Mundo. Parabéns, Senador Cristovam, pelo
seu pronunciamento!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senadora Vanessa.
Passo a palavra, com muita satisfação, ao Senador
Mozarildo, que é médico, mas a Senadora Vanessa
também é do ramo da saúde.
Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Cristovam, V. Exª já destacou
aí que eu sou médico. Realmente, tenho formação de
médico; eu me formei em 1969, portanto, já tenho 44
anos de formado. Não exerço mais a Medicina, porque
cheguei à conclusão clara de que não dá para compatibilizar a dedicação efetiva à política séria e o exercício
da Medicina. Principalmente no meu Estado, Roraima,
que é um Estado distante. Mas, Senador Cristovam,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... quando eu me formei em 69 – eu
me formei em Belém; minha faculdade fez 50 anos de
existência –, naquela época, em que a gente trabalhava
na Santa Casa de Misericórdia, todos os professores,
todas as pessoas ligadas à saúde que falavam no tema
diziam que havia carência de médicos nos Municípios
pegados em Belém – não era num Município lá no finzinho da Amazônia, não. E por que é que existia? Naquele tempo, já se dizia que, quando havia um posto
de saúde, não havia, às vezes, sequer condição, por
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exemplo, de o médico sozinho estancar uma hemorragia, porque não havia material de sutura e outros.
Agora mesmo, portanto, atualmente, aconteceu um
fato com um sobrinho meu que se formou na Faculdade de Medicina de Roraima e foi para um Município
do interior onde há hospital. Lá havia trinta pacientes
internados, o aparelho de raios X – não estou nem falando em tomografia e ressonância, um aparelho de
raios X comum – não estava funcionando, nem havia
operador. Ele estava só nesse hospital porque o colega
dele adoeceu e estava de licença médica. Pois bem, ele
me ligou, já tarde da noite, preocupado, porque tinha
chegado lá um paciente que, ao cortar uma árvore, ela
caiu por cima dele, e ele sofreu politraumatismo – fraturou as costelas quase todas, braço, etc. Ele queria
saber o que devia fazer: “Eu estou sozinho, aqui no
hospital, com pacientes que têm gravidade também,
o que eu faço? Eu mando esse paciente sozinho com
o motorista da ambulância?” Eu disse: “Não, não faça
isso. Registre no livro de ocorrências que você está só,
mas que chegou um paciente gravíssimo, com sinais
de hemorragia interna, e que você vai à capital deixá-lo e volta”. E ele me agradeceu e tal. Essa realidade
eu também vivi, Senador Cristovam. Eu me formei em
69 e fui lá para Roraima, na época Território Federal.
Tínhamos quatro médicos para cerca de 200 mil habitantes – portanto, um para quatro mil –, e estando
todos na cidade não dávamos conta de cobrir a demanda apenas da cidade. Mas, mesmo assim, tínhamos
que ir ao interior para fazer atendimento ambulatorial
periodicamente. Eu apresentei um projeto aqui, nos
moldes um pouco diferentes do que está apresentado atualmente no Mais Médicos. Era justamente o
seguinte: o médico brasileiro formado aqui só teria o
seu registro do CRM definitivo depois de ter passado
dois anos no interior. Coisa que a Austrália, por exemplo, fez. Esse projeto é mais ou menos o que se está
fazendo agora – só que de uma maneira precipitada.
Porque, se você colocar um médico, qualquer que seja
ele, num Município distante, sozinho, o que é que ele
vai fazer se não tem sequer um colega, por exemplo,
para ajudá-lo numa cirurgia, nem tem os equipamentos
cirúrgicos? Contudo, realmente, não justifica esperar
os equipamentos, até porque a corrupção na saúde
é tamanha que o dinheiro que vem para a construção
de hospital não é bem aplicado; ele é desviado. Lá no
meu Estado mesmo, recentemente, houve uma operação da Polícia Federal que prendeu só os funcionários
miúdos, mas que constatou desvio periódico de R$30
milhões com o mecanismo de comprar remédio próximo de vencer e comprar, logo depois, de novo, com
dispensa de licitação por emergência. Eu sou, inclusive,
o Relator revisor do Programa Mais Médicos. Embo-
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ra tenha esses conhecimentos, não tenho, portanto,
uma posição acabada, até porque, como disse V. Exa
no seu pronunciamento, é preciso que aproveitemos e,
nessa medida provisória, coloquemos também prazos
e exigências, para que, efetivamente, não tenhamos
apenas um médico no interior que, ao chegar um paciente com hemorragia, tenha como única saída garrotear o membro atingido ou ficar aparando o sangue
numa baciazinha cirúrgica. E como disse V. Exa, já se
retardou muito, e V. Exa estava falando do governo do
Presidente Lula; eu diria que já se retarda desde 1969,
quando eu me formei, quando essa realidade já existia
– imagine – na única capital da Amazônia onde havia
curso de Medicina – no ano em que eu me formei, já
fazia 50 anos de sua criação. Então, é preciso, sim,
que a gente leve muito a sério todos os aspectos. V.
Exa deve ter visto todas as cartolinas ou as faixas das
reclamações das ruas. Elas eram por “saúde padrão
FIFA”, por “saúde nota dez”. Não havia lá “por falta de
equipamentos”. Depois se desdobrou...
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Eu espero que os colegas membros
da comissão que está analisando a Medida Provisória
nº 621 – do Mais Médicos – possamos juntos encontrar uma solução que seja definitiva para todo o Brasil.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador.
Para uma solução definitiva, a gente precisa de
muitas coisas e eu acho que temos que encontrar. Mas
eu quero propor, já hoje, algo para fazermos juntos.
Nós vamos discutir agora o Orçamento. Então, vamos,
juntos, colocar no Orçamento de 2014 – e a Dilma não
vai poder recusar –, para cada cidade que vai receber
um médico desses, um conjunto de equipamentos fundamentais. Eu quero ver se ela veta. Eu quero ver se
o Governo não vai aceitar nossa sugestão. É fazendo
isso que a gente avança, e não ficando contra.
Eu vi, pela mídia eletrônica, que o PSDB teria
tomado posição – não sei é verdade – contra. É um
erro! É um erro! Temos que avançar. Temos que dizer
que é pouco. Temos que pedir mais, e não achar que
isso está errado.
É melhor um médico sem equipamento, uma cidade sem equipamentos do que uma cidade sem médico.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Agora um médico sem equipamentos
faz pouco. Então, coloquemos equipamentos também.
Eu tenho a prova de que médicos sem equipamentos às vezes resolve. De vez em quando, eu me
sento ao lado do Senador Mozarildo e ele me receita
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algumas coisas. Um dia desses, eu lhe disse que tenho
gastrite e ele me indicou um remédio. Não precisou
nem de me analisar fisicamente. Então, médico com
experiência já ajuda, até para ficar junto da pessoa.
Portanto, parabenizo o Governo pelo programa.
Reclamo porque demorou e reclamo porque ainda está
mandando poucos médicos e não está mandando os
equipamentos. Mas isso depende de a gente conseguir ampliar.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, ilustre Senador Cristovam, pelo seu pronunciamento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, a Srª Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Somente para solicitar a minha inscrição
no período de breves comunicações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª já está inscrita aqui.
Mas, antes de conceder a palavra a V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin, esta Mesa gostaria de
agradecer a presença a esta Casa dos professores
participantes do Programa Missão Pedagógica do
Parlamento. Sejam bem-vindos!
(Manifestação das galerias.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e
companheiras, eu quero, em primeiro lugar, desta tribuna, falar e prestar contas acerca de um evento de
que participei como Senadora titular da Procuradoria
Especial da Mulher, na Costa Rica. Foi um encontro
organizado pelo ParlAmericas, uma entidade continental que reúne parlamentares de todo o continente
americano e que tem como objetivo acompanhar as
questões políticas relativas ao continente americano,
principalmente aquelas debatidas no âmbito da OEA.
Essa entidade, o ParlAmérica, Sr. Presidente, foi,
há pouco tempo, presidida – e lá ouvi muitos elogios
e muitas referências – por um ex-deputado brasileiro,
que, enquanto foi deputado – e o foi por muitos anos
–, presidiu o ParlAmérica e teve uma administração
elogiada por todos os grupos de parlamentares que
participam das reuniões frequentes desse organismo.
Eu aqui me refiro ao Deputado Luiz Carlos Hauly, De-
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putado pelo Estado do Paraná, que foi presidente do
ParlAmérica. S. Exª, hoje, não é mais Deputado porque concorreu, nas eleições passadas, para o cargo
do Senado e não se elegeu. Mas, hoje, é o Secretário
de Fazenda do Estado do Paraná.
Então, quero daqui, publicamente, fazer o registro
dos elogios e das referências extremamente positivas
que ouvi em relação ao Deputado Luiz Carlos Hauly
e à sua administração à frente do ParlAmérica, como
presidente.
Mas essa reunião em especial, a X Assembléia,
que ocorreu na cidade da Costa Rica, teve dois temas
principais: O primeiro tema é o desenvolvimento dos
recursos naturais; e o segundo tema diz respeito à
segurança alimentar. Isso sem falar das reuniões do
grupo de mulheres parlamentares, pois o ParlAmérica, Sr. Presidente, tem uma única comissão especial
permanente, uma única comissão, um único grupo que
é permanente e que está formalizado, que é o grupo
das mulheres. E, nesse encontro, foi eleita a presidente
desse grupo parlamentar, que é também a presidente
do grupo de mulheres do ParlAmérica, a presidente do
Parlamento do Suriname. Uma médica, uma pessoa
extremamente dedicada à causa das mulheres – não
apenas à política, mas à causa das mulheres – foi eleita presidente desse grupo.
Houve ali um debate extremamente positivo; o debate das mulheres relacionado à segurança alimentar,
principalmente, relacionado às mudanças climáticas,
mas também relacionado ao empoderamento das mulheres, uma vez que, infelizmente – e não é somente
no Brasil que isso ocorre –, no mundo inteiro, em maior
ou menor grau, nós, mulheres, temos muita dificuldade
em ascendermos às posições de liderança, às posições de comando, portanto, às posições de poder. Na
política principalmente, mas não só na política. Seja
em uma empresa ou em um órgão público, as mulheres têm muito mais dificuldades de ascender, assumir
cargos de direção do que os homens, não pela falta
de competência, mas pela forma ainda como a mulher é vista e tratada na sociedade, pelos séculos e
séculos de discriminação que nós ainda carregamos
sobre nossas costas.
Então, foi bastante debatida a questão do empoderamento da mulher, e debatemos experiências de
vários países. A Argentina é um exemplo importante.
Desde que tivemos uma Presidenta da República, a
Argentina avançou muito na presença das mulheres no
parlamento daquele país. Isso não só devido à elevação
da consciência da sociedade argentina, mas devido,
também, à nova legislação lá aprovada que garante
uma presença muito maior das mulheres no parlamento. Então, foi um debate extremamente importante.
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No que diz respeito às mudanças climáticas – e fiz
questão de me dedicar muito a esse encontro, notadamente pelas minhas tarefas aqui à frente da Comissão
Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional
–, tivemos um debate interessantíssimo. Aliás, esse
evento ocorreu na Costa Rica, um pequeno país que
tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, com
um território de apenas 51 mil km2, e é considerado,
nas Américas, o país, ambientalmente falando, mais
correto, aquele que tem a maior qualidade ambiental
e que mais se preocupa em aplicar uma política ambiental justa e correta.
Eles conseguiram, em um espaço curto de tempo, reverter a situação daquela nação. Havia um nível
de desmatamento elevadíssimo; havia uma preservação em torno de 20% somente das florestas naturais,
das riquezas naturais do país, mas eles conseguiram
reverter esse quadro e, hoje, têm um percentual de
preservação infinitamente superior do que tinham, ou
seja, muito mais do que 60%. Possuem leis importantes,
que são consideradas modelo para o mundo inteiro,
como a lei do pagamento de serviços ambientais, com
várias procedências de recursos para compor o fundo
e para garantir o pagamento a comunidades, a particulares pela prestação de serviços ambientais, mas,
no geral, são recursos que vêm a partir da taxação de
combustíveis fósseis no valor de 3,5%.
Então, tivemos lá a presença do diretor da Conservação Internacional, que desenvolve alguns trabalhos
aqui no Brasil, inclusive no meu Estado, o Amazonas.
Lá, ele já prestou assistência técnica para que alguns
projetos ambientais fossem implementados. Então foi
um encontro extremamente proveitoso.
E, para finalizar, Sr. Presidente, eu quero dizer
o seguinte: além dos debates acerca de segurança
alimentar – e ficamos felizes por lá estar a Drª Gleisi,
uma das palestrantes, que compõe o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, especialista na questão da segurança alimentar e mudanças climáticas
–, acertamos que, em breve, Senadora Ana Amélia,
deveremos organizar um evento aqui, no Parlamento
brasileiro, para debatermos a questão da mulher, da
segurança alimentar e das mudanças climáticas, porque, quando falamos em segurança alimentar, falamos
em produção. Então, esse é um debate que, apesar
de não estar muito em voga, precisa ser desenvolvido
em nosso País. Assim, em breve, organizaremos um
evento para debater e discutir essa questão.
E, por fim, fechando...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... a X Assembleia do ParlAmé-
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rica, estávamos lá, eu e a Deputada Elcione Barbalho,
a Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados,
houve as eleições, tanto para a presidência do grupo
de mulheres, como para os membros do Conselho
Administrativo do Fórum ParlAmérica. E foram eleitos
dois países para compor o Conselho Administrativo de
cada subcontinente americano, ou seja, eleição para
o Caribe, para a América Central, América do Norte
e América do Sul.
Nas eleições para os subcontinentes da América
Central, América do Norte e Caribe, houve unanimidade
entre os membros, que se acertaram e indicaram os
nomes. Em relação à América do Sul, houve uma forte disputa. Eram cinco países disputando duas vagas
no Conselho de Administração. Eram Chile, Argentina,
Paraguai, Peru e Brasil.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Fomos questionados, desde
que o Deputado Luiz Carlos Hauly deixou o Parlamento
brasileiro, acerca da diminuição da presença brasileira
nesse importante fórum. Então, fomos instados a inscrever a candidatura do Brasil, e assim o fizemos – eu e
a Deputada Elcione Barbalho. Para nossa alegria, para
nossa satisfação, muito mais do nosso Parlamento e do
nosso País, muito mais do que individualmente nossa,
nessa eleição disputada, houve um empate entre Argentina, Chile e Brasil, e isso porque nós entramos já
no finalzinho da corrida eleitoral, Sr. Presidente. Mas,
com a desistência do Chile, que sediará a XI Assembleia e, por isso, já fará parte do Conselho de Administração, o Brasil novamente entra para o Conselho de
Administração. Em breve o Presidente do Congresso
Nacional, Senador Renan Calheiros, deverá indicar
o parlamentar que ficará à frente desse Conselho de
Administração do ParlAmérica.
Por fim, Sr. Presidente, queria destacar a importância desses fóruns, principalmente aqueles que envolvem o debate sobre mulheres.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Nós teremos amanhã, aqui,
no plenário, a presença da Presidenta Dilma. Amanhã, às 11 horas da manhã, numa sessão solene que
comemora os sete anos da Lei Maria da Penha, Sua
Excelência deverá receber, aqui, neste plenário, o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
que tratou da questão da violência contra a mulher,
um fato muito importante.
Outro fato importante relativo à luta das mulheres
é que nós deveremos ter amanhã mesmo uma pequena reunião, um pequeno diálogo, todas as Senadoras,
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às 16 horas aqui, no anexo do nosso plenário. Nós,
mulheres Senadoras, deveremos debater isso, porque
está em curso uma série de encaminhamentos que
estamos fazendo, em conjunto com as Deputadas Federais, para promovermos uma grande campanha de
conscientização. Não só de conscientização da sociedade brasileira, mas uma campanha também voltada
aos partidos políticos, para que, às vésperas de uma
eleição, eles possam filiar mais mulheres, permitir mais
a participação das mulheres, não só nas suas fileiras,
mas também na sua direção. Digo isso porque nós não
temos mulheres dirigentes partidárias. Como é que os
partidos querem, de última hora, encontrar 30% de mulheres para serem candidatas se, durante o ano, não
abrem as suas portas para a participação feminina?
Então, deveremos fazer essa campanha. Estivemos
duas vezes com a Ministra Cármen Lúcia, Presidente
do TSE, que deverá ver as formas legais para que o
TSE participe junto conosco dessa campanha.
E, além disso, estamos preparando um material
– e, aí, eu quero cumprimentar muitíssimo a Consultoria do Senado pela elaboração de um material bem
substancial – mostrando a posição das mulheres...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... nos parlamentos do mundo
inteiro, mas principalmente do nosso País, comparando
o Brasil a outras nações de vários outros continentes.
Então, é um fato importante.
Eu creio que esses fóruns internacionais... Estivemos também, a convite da Ministra da Mulher, Ministra
Menicucci – um grupo de Deputadas e Senadoras –,
há algum tempo numa reunião do Mercosul, no Uruguai. Eu não tenho dúvidas de que será essa unidade,
não só intraterritorial, que diz respeito às nações, mas
também a unidade das mulheres do mundo inteiro que
fará com que possamos experimentar avanços importantes e necessários.
Foi assim no ano de 1995, quando, a partir da
Conferência das Nações Unidas, organizada na China – da qual participei –, que vários países, como o
nosso, aprovaram a Lei de Cotas. Entretanto, chegou a
hora de analisarmos quais as cotas estão dando certo
e quais não estão surtindo efeito.
No Brasil, a lei que estabelece a cota de 30%
de um gênero diferente numa chapa de candidaturas
não vem surtindo efeito, e nós estamos, a cada eleição
que passa, mantendo exatamente o mesmo número
de parlamentares, numa proporção muito pequena,
numa proporção que não deixa à vontade o Brasil,
como a grande nação que é, diante das demais sociedades do mundo.
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Digo isso porque entendo que não há democracia sem a participação efetiva de todos os segmentos
da sociedade. Então, não há como explicar por que a
mulher, que tem tanto papel hoje na sociedade – não é
só mais o papel de dona de casa, a mulher hoje cumpre um relevante papel na sociedade, no sistema produtivo inclusive –, não consegue alcançar um espaço
que vá além dos 10% nas Casas Legislativas do País.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Mas, Sr. Presidente, informo
aqui que encaminharei o relatório desse evento, desse
encontro, que estará disponível na Internet para que
todos, principalmente as mulheres vereadoras, deputadas estaduais do Brasil inteiro, possam acessar e,
assim, seguir na luta por mais mulheres na política.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador Ruben Figueiró, do PSDB de
Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV
Senado, antes de adentrar no meu pronunciamento,
eu gostaria de estender a minha solidariedade à manifestação feita pela eminente Senadora Ana Amélia,
quando tratou da questão do Senador boliviano que
acaba de ingressar no nosso País – não sei se como
asilado, se como refugiado.
Sinceramente, eu não gostaria de adentrar nas
questões de mérito que envolveram o pedido de asilo
daquele eminente Senador boliviano.
Eu gostaria, ao me solidarizar com a eminente
Senadora Ana Amélia, de dizer apenas que o princípio
da reciprocidade, infelizmente, não existe nas relações
entre o Brasil e muitos dos países da América Latina,
sem dúvida nenhuma.
V. Exª levantou uma dúvida com a qual eu me
solidarizo. V. Exª, Senadora Ana Amélia, deu-me a impressão de que realmente não há reciprocidade. Mas,
nesta história toda, deve ter havido cumplicidade. Não
é possível uma caravana seguir de La Paz a Corumbá, no meu Estado, percorrendo 1,6 mil quilômetros,
e passar sem ser percebida pelas autoridades do vizinho país. Por exemplo, passou por Cochabamba, uma
grande cidade; passou por Santa Cruz de la Sierra,
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passou por Robore, passou por cidades menores, evidentemente, mas que também têm um policiamento
eficiente, até chegar a Puerto Suárez, já na divisa. E
lá existe um posto internacional brasileiro e boliviano,
onde os documentos são verificados.
Então, acompanho o pensamento de V. Exª, a
intenção de V. Exª.
Na realidade, as coisas aconteceram mediante um
acerto, um acerto cujas origens naturalmente nós não
vamos conhecer. Mas que houve, sem dúvida houve.
Então, acompanhando o pensamento de V. Exª,
eu me encontro totalmente solidário.
E acho que o Brasil precisa ter uma política mais
presente quanto às relações com os países vizinhos.
É preciso que o nosso País também seja respeitado.
Há a questão do Mercosul, que já se analisou há poucos dias e que também constitui uma preocupação
iminente de todos nós. E agora ocorre um caso diferente, diplomático, mas que também representa uma
preocupação e um alerta para as autoridades brasileiras, para que as cores da bandeira nacional sejam
também respeitadas.
Com imenso prazer, Senadora Ana Amélia, passo a ouvi-la.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Ruben Figueiró, ao lhe agradecer as referências
ao meu pronunciamento, eu apenas suscito que nós
não podemos nos omitir em relação a um assunto de
tamanha relevância, até porque eu e o senhor somos
de Estados fronteiriços: o meu Estado do Rio Grande
do Sul faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai,
o seu, com a Bolívia e o Paraguai. Então, mais razões
temos nós de Estados fronteiriços em abordar com
mais ênfase esses assuntos. E este caso é emblemático; é emblemático em função daquilo que apresentei
em relação à reciprocidade. Então, nós não podemos
ter uma atitude arrogante com os países vizinhos, mas
também não temos que ter uma atitude de submissão
às vontades de algumas lideranças regionais. O Governo brasileiro, na área econômica, diplomática ou
política, tem obrigação de defender o interesse brasileiro e, exatamente, os princípios de democracia que
nós vivemos em nosso País. A diplomacia brasileira é,
reconhecidamente, de grande qualidade profissional. O
Instituto Rio Branco é escolhido por jovens estudantes
da diplomacia que vêm estudar no Brasil. Existe cooperação com vários países, não só pela língua portuguesa, mas também pela relevância e pela qualidade
que tem a nossa diplomacia. Por essas razões todas,
eu fiz da tribuna, como está fazendo V. Exª, uma referência a este caso porque, tanto o senhor quanto eu,
e imagino os demais, como o Senador Mozarildo, que
também é de um Estado fronteiriço, Roraima, temos
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interesse em que as coisas se resolvam com racionalidade, sem ideologias se sobressaindo a princípios
humanitários, com a conveniência adequada, o pragmatismo de boas relações. O comércio está falando
muito alto nisso e, talvez, o comércio, agora, responda também por sentar a poeira para a negociação e o
entendimento nesse caso do Senador Roger Molina.
E eu aproveito este aparte, com a aquiescência de V.
Exª, Senador Ruben Figueiró...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Com muito prazer, Senadora.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ...
para lembrar que, hoje, a imprensa está trazendo, de
novo, uma grande preocupação dos exportadores brasileiros – e eu falo de um Estado que exporta muito calçado para a Argentina. –, porque o governo argentino
voltou a levantar barreiras à entrada dos produtos. Todas
as compras já estão feitas: 350 mil pares de calçados
– 350 mil pares! Agora, há o Dia das Mães, que lá é
em outra data, e seria a hora de vender esses produtos, que correm o risco de ficar na fronteira, de não ser
embarcados para lá porque a tal licença prévia não foi
concedida. Veja só: se a Argentina estivesse fazendo
isso apenas com o Brasil... Não. Ela está trocando o
Brasil pela compra da China. E aí, de novo, a palavra
reciprocidade. Que Mercosul é esse? Queremos salvar
esse bloco, essa união aduaneira, fazendo esse tipo
de barreira comercial aos calçados brasileiros? Então,
eu queria aqui apresentar isso, como Senadora do Rio
Grande, porque, cada vez que fazem essa barreira comercial, há impacto sobre o emprego no meu Estado e
em outras regiões do País que também exportam para
a Argentina. No caso dos calçados, eu queria até dizer
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e à própria diplomacia que tomem
providências para ver se essa barreira pode ser derrubada, porque não podemos falar em reciprocidade e
fortalecimento do Mercosul se houver, a cada dia, uma
novidade negativa de mais barreiras como essa. Então,
em nome da Abicalçados, que representa o setor, eu
faço esse alerta e esse apelo às autoridades brasileiras. Não podemos aceitar esse contencioso comercial.
Parabéns pelo seu pronunciamento!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Muito obrigado, eminente Senadora Ana Amélia. Eu registro a preocupação de V. Exª. É mais uma
advertência ao Governo brasileiro com relação à atual
política do Mercosul.
Eu disse, no meu discurso de sexta-feira, quando
V. Exª me honrou com a sua presença, que o momento é de lenda Mercosul. Nós não podemos continuar
submissos às vontades dos países participantes do
processo. Eu até entendo a atual reação do Governo

706

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Paraguai: cautela. Ele não pode, absolutamente,
ingressar num pacto em que é menosprezado.
Portanto, eu me associo à manifestação, ao registro de V. Exª e espero que as autoridades brasileiras
realmente registrem o fato e tomem providências. Eu
creio que esse pacto tarifário que existe entre o Brasil e os demais países do Mercosul é para inglês ver.
Quem prevalece, quem manda, quem decide, hoje,
infelizmente, não são os integrantes do pacto, mas
apenas uma nação, que nós sabemos quem é.
Muito grato a V. Exª.
Sr. Presidente, eu trago ao debate outro assunto
que também constitui preocupação, hoje, no nosso País.
Algumas vezes o que parece ser é bem diferente
do que realmente é. E, a despeito das boas intenções,
usa-se uma ótima ideia com objetivos obscuros, estranhos e incompreensíveis. Estou falando, Sr. Presidente,
Senador Mozarildo Cavalcanti, do duvidoso e nenhum
pouco transparente acordo triangular entre o Brasil, a
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e Cuba,
para trazer quatro mil médicos da ilha para atuarem no
programa Mais Médicos, nos rincões do nosso País.
Os primeiros 400 já estão em solo brasileiro desde
este fim de semana.
Lembro-me de que, exatamente no dia 08 de julho,
o Governo anunciou que estava desistindo de trazer
médicos cubanos, ouvindo os protestos e os alertas
da classe médica brasileira. V. Exªs, Srªs e Srs. Senadores, lembram-me muito bem desse fato.
Infelizmente, somente agora entendemos que
aquele recuo era estratégico, uma maneira de jogar
fumaça sobre um tema polêmico, para poder, à sorrelfa, armar acordos de bastidores, para dar um bote
em todos aqueles que debatem a questão da saúde
pública de maneira clara e transparente.
Só digo que não é desse jeito que se constrói
credibilidade, nem se fortalece o processo de transparência tão caro ao Estado democrático de direito.
Agora, a mídia – atônita – tem alertado para a
combinação esdrúxula de exploração profissional,
maneira velada de repassar recursos para outro país,
e para a falta de comprovação das habilidades profissionais.
A medida, Senador Aloysio Nunes, é errada do
ponto de vista legal. É uma estupidez do ponto de
vista humano. E também é um equívoco do ponto de
vista moral.
Todos sabem que manifestei minha simpatia desde que tomei conhecimento do programa Mais Médicos
do Governo Federal, antes mesmo do anúncio oficial,
em jantar na casa do Senador Waldemir Moka com o
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
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No entanto, não posso fazer ouvidos moucos e
me furtar de comentar e criticar os dados estranhos
que envolvem as negociações da vinda dos médicos
cubanos ao Brasil.
O Governo, Srªs e Srs. Senadores, está provocando duas desconfianças. Primeiro, está demonstrando
concretamente que abriu mão de fazer avançar, de
fato, a saúde no Brasil, por meio de medidas paliativas, cedendo à tentação de fazer populismo eleitoral
com assunto tão sério como esse.
Como já disse aqui antes, a saúde depende de
recursos volumosos, de planos estratégicos de médio
e longo prazo e de um programa de investimento, para
dotar cidades e regiões de estrutura médico-hospitalar,
ambulatorial e farmacológica.
No tocante aos médicos – que é apenas parte do
problema – precisamos criar uma carreira sólida para
médicos equiparando às funções de Estado.
Infelizmente, do jeito que está se fazendo com a
importação dos médicos cubanos, não há como não
se levar a sério a denúncia de que, na verdade, o Governo está contratando quatro mil cabos eleitorais ao
custo de mais de R$400 milhões por mês. O que o contribuinte brasileiro está pensando sobre este assunto,
pergunto. O que a sociedade brasileira pensa sobre
este verdadeiro escambo humano, pergunto.
A princípio pode parecer que as entidades médicas brasileiras estão agindo de forma pouco solidária
por quererem impedir a chegada desses profissionais
ao País. Afinal, eles vão atuar em localidades nas quais
nossos conterrâneos não querem se arvorar.
Vejo que o debate pode resvalar para as questões
ideológicas clássicas, criando uma cortina de fumaça
sobre o que está realmente em jogo nesse processo.
No entanto, o Conselho Federal de Medicina e
a Federação Nacional dos Médicos, entre outras entidades, estão alertando, com extrema correção, sobre o risco de os cubanos serem submetidos a uma
espécie de trabalho escravo e vão recorrer à Justiça
e à Procuradoria-Geral do Trabalho, além de notificar
diretamente o Governo brasileiro.
É sabido, Srªs e Srs. Senadores, que, em outras
ocasiões, o governo cubano ficou com até 80% do salário dos profissionais da Medicina enviados à Bolívia
e à Venezuela. Isso pode ser comprovado por relatos
publicados na mídia de cubanos que desertaram. Entendo, que este alerta das entidades médicas é a demonstração real da preocupação com o exercício ético
da profissão e um grito pela não exploração.
Fico aqui imaginando, Srs. Senadores, quando
ocorrer algum tipo de problema com pacientes no interior do Brasil, podendo, inclusive, em decorrência
de imperícia médica ou mesmo falta de condições

AGOSTO DE 2013

57074 Terça-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de atendimento emergencial, ocorrer óbito, que surgirá naturalmente a pergunta: o governo cubano será
corresponsável pelo que ocorrer com os brasileiros?
Existem muitas dúvidas em relação a este acordo:
ele é o melhor para o Brasil neste momento? É uma
indagação. Ele saneia os problemas da saúde pública
em regiões carentes? É outra indagação. Ele está de
acordo com nossas leis? É uma grande preocupação.
Ele está de acordo com os direitos humanos consagrados pela comunidade internacional? Ele está de
acordo com os direitos humanos consagrados pela
comunidade internacional?
São essas as indagações para as quais não encontrei, sinceramente, resposta.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Permite-me?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Causou-me grande preocupação ouvir da Srª
Senadora Ana Amélia, em discurso neste plenário, na
última sexta-feira, o relato da denúncia que recebeu de
que o médico cubano será remunerado com um pouco
mais de um décimo do salário pago pelo Governo brasileiro ao Ministério da Saúde daquele país, via acordo
trilateral, já que é intermediado pela Opas. Ouvi isso
com muita preocupação, Senadora Ana Amélia.
Ouço o aparte de V. Exª, que, naturalmente, vai
enriquecer meu discurso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Muito obrigado. Acompanho, como
sempre, seu discurso, meu caro Senador Figueiró, com
muito proveito e com muito prazer. V. Exª faz uma série
de indagações que, até agora, estão sem resposta,
e é preciso que haja uma resposta para elas. Quero
dizer a V. Exª que vamos, em nome da Bancada do
PSDB, convidar o representante da Opas – Organização Pan-Americana de Saúde, que foi a intermediária
entre o Governo brasileiro e o governo cubano para
concretização desse acordo, a fim de que esclareça
muitas dessas questões que, para nós, estão ainda na
penumbra. Acrescento mais uma a suas indagações.
Cuba é um país de 11 milhões de habitantes. Tamanho
da população da cidade de São Paulo. De repente, ela
se vê privada de quatro mil médicos. É de se perguntar:
como é que a saída de quatro mil médicos, assim de
chofre, não leva ao colapso o sistema de saúde daquela ilha? Será que esses médicos estão realmente
exercendo a Medicina lá? O que eles estavam fazendo? Qual é o currículo efetivo desses médicos, além
da sua habilitação profissional, das disciplinas que
lhes são ministradas no curso? Que experiência têm
efetivamente esses médicos para virem trabalhar no
Brasil em condições adversas, sem equipamentos, sem
estrutura de apoio? É preciso um médico de grande ex-
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periência para dar conta do recado. Será que é o caso
desses médicos cubanos que estão chegando agora?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Realmente, eminente Senador Aloysio Nunes,
essa é uma indagação que estamos fazendo hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – A minha opinião é a de que, se há uma sobra
de 4 mil médicos lá, à disposição da comunidade internacional, evidentemente isso me leva até a acreditar
que eles realmente não foram formados para exercer a
ciência de Hipócrates, mas, sim, com o objetivo paralelo de ser ideólogos de uma determinada doutrina que
não é a que o Brasil recebe, que os brasileiros aceitam.
Então, há uma dúvida realmente quando se indaga se eles vêm aqui para ser realmente médicos ou
para exercer uma outra ação, que contraria o espírito
democrático do povo brasileiro.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP. Manifestação fora do microfone.) – O que
estavam fazendo lá?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Se dúvida nenhuma.
Agradeço o aparte do eminente Senador Aloysio Nunes.
Sr. Presidente, o que justifica o Estado brasileiro
desembolsar R$10 mil e o profissional receber cerca
de R$1,5 mil? Já estão dizendo que seriam R$2,5 mil
ou R$4 mil. Mesmo assim! “Mas o médico receberá
moradia e alimentação da prefeitura e não precisaria
de tanto dinheiro”. Será essa a lógica? Como assim?
Pergunto.
Estamos todos assombrados. Estamos todos
perplexos.
O Ministro das Relações Exteriores, Sr. Antonio
Patriota, e o Advogado-Geral da União, Sr. Luís Adams,
disseram, em outras palavras, que não têm nada a ver
com isso. Vejam, V. Exªs, que duas importantes autoridades do Governo da República disseram que não têm
nada a ver com a questão dos médicos cubanos. Ou
melhor, da maneira mais polida, o Sr. Patriota disse:
“Não tem por que me pronunciar sobre esse detalhe
do programa.” E se o Brasil for questionado pela OIT,
quem vai se pronunciar a respeito, Sr. Ministro das
Relações Exteriores?
Deixo mais essa indagação.
Entendo que o termo de conduta do trabalho dos
médicos cubanos no Brasil seja semelhante ao já aplicado na Bolívia e na Venezuela.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Ou seja, com o governo da ilha abocanhando
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parte do salário de seus cidadãos, além da expressão
latente de uma exploração do trabalho alheio, entendo
que se o Brasil não questionar esse ponto do contrato,
estará dando uma demonstração à população nacional
de que é conivente e que está financiando de certa
forma aquele país.
Sr. Presidente, o meu pronunciamento demanda
mais algumas páginas. Se V. Exª me permitir mais alguns minutos, eu me serviria deles para completar o
meu discurso (Pausa.)
Muito grato a V. Exª.
Se é isso mesmo, o Brasil está lamentavelmente
ajudando a manter a ditadura cubana, via exploração
do trabalho alheio, nos colocando em risco até diante
da Organização Internacional do Trabalho por denúncia de trabalho escravo.
Sras e Srs. Senadores, 74% dos médicos cubanos vão trabalhar no Norte e no Nordeste. Sessenta
e oito por cento dos Municípios nos quais eles estão
alocados em todo o País apresentam os piores índices de desenvolvimento humano, com boa parte da
população em área rural. A pergunta que fica é: eles
terão condições mínimas de trabalho? Material, equipamentos, equipe interdisciplinar? E quem vai pagar
essa conta? Também as prefeituras já tão sobrecarregadas em seus orçamentos.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Sim, porque os gastos em hospedagem e alimentação já serão bancados pelos Municípios.
Destaco ainda, Sr. Presidente, a questão da validação do diploma. Os médicos cubanos que chegarão
ao Brasil vão participar de módulo de treinamento e
avaliação por três semanas. Pergunto: só isso? Eles
vão entrar aqui com uma espécie de green card, desvirtuando o que existe na legislação brasileira?
Infelizmente, o nosso Governo não tem dado esclarecimentos transparentes a respeito desses incontáveis detalhes. É preciso despertar o Executivo Federal
sobre o erro que ele está cometendo e que, fatalmente,
pagará no dia de amanhã. Ainda há tempo de mudar
aquilo que, em pouco tempo, tornar-se-á irremediável.
Deixo o meu alerta e a minha preocupação.
Mas, Sr. Presidente, para concluir, considerei extremamente perspicaz e oportuna a análise feita pela
jornalista Eliane Cantanhêde, publicada em sua crônica, na Folha de S.Paulo de ontem, domingo, sob o
título “Avião negreiro”, que recebe um sentimento de
apreensão no tocante à presença, em especial, dos
médicos cubanos, que, pelo noticiário corrente, pode
nos fazer retornar à história do Brasil quanto ao tráfico
por meio de navios negreiros. Por isso, faço questão
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de transcrever integralmente o texto, para que conste
dos Anais desta Casa, e assim terminarei, Sr. Presidente. Abro aspas:
Ninguém pode ser contra um programa que
leva médicos, mesmo estrangeiros, até populações que não têm médicos. Mas o meio jurídico está em polvorosa com a vinda de 4.000
cubanos em condições esquisitas e sujeitas a
uma enxurrada de processos na Justiça.
A terceirização no serviço público está na berlinda, e a vinda dos médicos cubanos é vista
como terceirização estatal – e com triangulação. O Governo brasileiro paga à Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), que repassa
o dinheiro ao governo de Cuba, que distribui
entre os médicos como bem lhe dá na veneta.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) –
Os R$10 mil de brasileiros, portugueses e
argentinos não valem para os que vierem da
ilha de Fidel Castro. Seguida a média dos
médicos cubanos em outros países, eles só
embolsarão 25% a 40% do que teriam direito,
ou de R$2,5 mil a R$4 mil. O resto vai para os
cofres de Havana.
Pode um médico ganhar R$10 mil e um outro
só R$2,5 mil, pelo mesmo trabalho, as mesmas
horas e o mesmo contratante? Há controvérsias legais e há gritante injustiça moral, com
o agravante de que os demais podem trazer
as famílias, mas os cubanos, não. Para mantê-los sob as rédeas do regime? [Diz a jornalista
Cantanhêde].
E se dez, cem ou mil médicos cubanos pedirem asilo? O Brasil vai devolvê-los rapidinho
para Havana, num avião venezuelano, como
fez com os dois boxeadores? [Pergunta ela].
Olha o escândalo! [Afirma a cronista política
da Folha de S.Paulo].
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) –
O Planalto e o Ministério da Saúde alegam
que os cubanos só vão prestar serviço, e que
Cuba mantém esse programa com dezenas de
países, mas e daí? É na base de ‘todo mundo
faz?’ Trocar gente por petróleo combina com a
Venezuela, não com o Brasil. Seria classificado
como exploração de mão de obra.
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Tente você [diz a cronista Eliane Cantanhêde] contratar alguém em troca de moradia,
alimentação e, em alguns casos, transporte,
mas sem pagar salário direto e nem ao menos
saber quanto a pessoa vai receber no fim do
mês. No mínimo, desabaria uma denúncia de
trabalho escravo nas suas costas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a advertência da jornalista Eliane Cantanhêde é extremamente
grave e vem se juntar aos diversos pronunciamentos
feitos desta tribuna, para que o Governo Federal fique
alerta, não vá no canto da sereia cubana e defenda
realmente os interesses da saúde do povo brasileiro,
mas também tenha em consideração as advertências
que os médicos brasileiros fazem a respeito.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Parabenizo V. Exª pelo
discurso profundo e sereno sobre o tema, que inspira cuidados mesmo, e aproveito para convidá-lo para
voltar a presidir esta sessão, já que vou ser o próximo
orador inscrito.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben
Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra o eminente Senador Mozarildo Cavalcanti pelo tempo que desejar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ruben
Figueiró, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
hoje, volto a esta tribuna para repetir e ampliar uma
denúncia que já fiz daqui sobre a questão da titulação
de terras no meu Estado.
Inicialmente, é bom que se faça aqui uma retrospectiva. Desde o primeiro governador eleito no
Estado de Roraima, o então brigadeiro Ottomar Pinto,
passando pelo governo de Neudo Campos e, depois,
Flamarion Portela, todos se bateram para que a União
cumprisse uma coisa inconcebível: tendo o Território
passado à categoria de Estado, com a promulgação
da Constituição de 1988, obviamente que as terras que
estavam sob domínio da União teriam que ser repassadas ao Estado. Ocorre que o Governo Federal nunca fez isso. Todos esses governadores que mencionei
lutaram por isso. Chegamos a apresentar leis aqui –
aliás, a ex-Senadora Marluce Pinto também aprovou
uma lei nesse sentido –, e nunca o Governo Federal,
realmente, repassou as terras.
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Agora, imagine, Senador Ruben, um Estado em
que cerca de 75% a 80% da área do Estado é de reservas – indígenas, 57%, e o restante de reservas ecológicas. Então, resta ao Estado alguma coisa em torno
de 20% de terras que podem ser utilizadas para a agricultura, para a pecuária e também para a mineração.
Por falar em mineração, é uma coincidência tão
esquisita que os mapas das reservas minerais de Roraima casem, exatamente, em cima das reservas indígenas. Ou vice-versa, as reservas indígenas foram
demarcadas em cima das reservas minerais. Pior:
essas reservas indígenas estão na faixa de fronteira,
despovoada, com a Venezuela e com a Guiana.
Mas o Governo Federal, há poucos anos, resolveu repassar para o Estado, então, as terras que ainda
estavam sob o domínio da União, e o Instituto de Terras
de Roraima (Iteraima) começou a fazer uma farra, uma
verdadeira farra com a titulação de terras.
Por exemplo, Senador Aloysio, temos o exemplo
de que pessoas iam a um Município do Amazonas chamado Moura, em que, à época que Roraima ainda era
Amazonas, antes de ser criado o território por Getúlio
Vargas, em 1943, as terras haviam sido todas registradas nesse Município. Pois bem, eles compraram esses
títulos da época, do então Amazonas, e começaram a
regularizar através do Iteraima. E outras e outras mais
denúncias feitas de grilagem de terra, etc.
O Ministério Público Federal determinou o afastamento do Presidente do Instituto de Terras de Roraima
naquela época, que era suplente de Deputado Federal. Afastaram-no. O Governador, rapidamente, com
a preocupação de que ele pudesse ser preso, o que
fez? Levou o titular, que estava aqui, no exercício do
mandato, para lá, para ocupar uma secretaria, e fez o
suplente assumir, para deslocar a área de investigação
do âmbito de Roraima para o Supremo. Na verdade, a
Polícia Federal já fez duas operações nesse instituto,
que já constatam realmente a verdadeira corrupção
que se instalou no órgão.
Não bastasse isso, a Assembleia Legislativa do
Estado, que é o órgão fiscalizador, portanto, das ações
do Governo do Estado, requereu uma CPI, só que não
consegue uma assinatura a mais para compor o número mínimo capaz de instalá-la. Tal é a preocupação
do Governo em passar a limpo essa história, que não
deixa sequer instalar uma CPI. Felizmente, a Polícia
Federal já está no caso, assim como o Ministério Público Estadual e o Federal, porque as terras eram federais. O Governo Federal as repassou para o Estado, e
começaram as arbitrariedades. Arbitrariedades não, a
palavra exata é corrupção com essas terras. Implantou-se o terrorismo contra os adversários do Governo que
têm terras, ameaçando-os de despejo, sob o pretexto
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de que são grileiros. Quando são amigos do rei – ou
do Governador –, tudo bem, resolve-se na hora, até
de maneira totalmente errada, corrupta.
Estou falando isto aqui hoje porque fico indignado
de ver, Senador Aloysio, a Assembleia querer apurar
um caso como o que historiei aqui e que era ansiado
pelo povo de Roraima há muito tempo, para que fosse
definido em que terras poderíamos de fato trabalhar,
e que foi sendo utilizado o tempo todo, depois da passagem das terras do Governo Federal para o Estado,
como um negócio escuso.
Espero que a Polícia Federal, que fez uma nova
operação agora, pegando mais documentos e ouvindo depoimentos, possa realmente aprofundar as investigações.
Nos últimos anos, meu Estado tem sido vítima
de um verdadeiro assalto. Não dá para dizer vítima só
de corrupção, mas de um verdadeiro assalto por parte
do atual Governador, que, ao assumir o governo, era
um empresário que, se não falido, passava por sérias
dificuldades financeiras. E hoje, de repente, construiu
uma mansão com piscina olímpica em forma de “J”,
que é a primeira letra do seu nome.
Todos ficam estarrecidos e pedem por uma solução. Nós temos que tomar uma providência! Realmente, temos que denunciar. Um dos principais papeis do
deputado estadual, do Deputado Federal e do Senador
é fiscalizar o bem público. Eles não podem ficar alheios
a um fato que está sendo denunciado pela imprensa
constantemente.
Então, eu gostaria aqui de apelar aos deputados
estaduais que ainda não assinaram a CPI que o façam,
porque se o Governo estiver agindo certo, receberá
um atestado de que realmente estava certo. Mas não
deixa instalar a CPI. Pelo menos a investigação pelos
órgãos adequados, como Polícia Federal, Ministério
Público Estadual e Federal, está sendo feita, e não só
nessa questão específica das terras, mas em outras
questões gerais do Estado, como desvio de recursos
de estradas vicinais, abandono de colonos em Municípios mais distantes, colonos que estão, inclusive, em
assentamentos feitos pelo Incra.
É uma situação que o meu Estado vem atravessando desde 2007, quando esse Governador assumiu,
pelo falecimento do titular, o Governador Ottomar. E
depois, por meio de uma reeleição, Senador Figueiró,
em que as maiores barbaridades foram cometidas, inclusive publicadas na imprensa nacional, no Estado de
Roraima, o que a Polícia Federal apreendeu de recursos ilegais correspondeu bem mais do que o aprendido
em qualquer Estado em campanhas.
Por aí o senhor vê o quanto foi feito de absurdo
na campanha, e esse Governador está se benefician-
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do da morosidade do Tribunal Superior Eleitoral, que
está com um processo, um recurso contra expedição
de diploma, desde março de 2011, e não julga. Já está
no quarto relator e simplesmente não julga. Que julgue,
condenando ou absolvendo, mas que julgue. Porque
se amanhã for cassar o mandato, como já aconteceu
no Piauí, faltando nove meses para acabar o mandato,
valeu a pena ele ter cometido os crimes que cometeu
porque exerceu o mandato. Agora já está com três
anos e meio, três anos e oito meses de mandato, claramente corrompido, com abuso de toda ordem – do
poder econômico, do poder de autoridade, coação a
funcionários públicos –, e, ainda por cima, o solo, que
já, digamos...
Basta ver Raposa Serra do Sol, que é uma região
onde existiam índios e não índios. Muitas das etnias
indígenas ali existentes para lá foram atraídas da Venezuela ou da Guiana pela presença de pessoas que
foram para lá antes de 1934, quando o fato de ser indígena não era sequer reconhecido pela Constituição
brasileira. Essas pessoas tinham títulos e, mesmo assim, foram expulsas dessa área indígena de 1,7 milhão
de hectares, uma área rica em minérios e propícia para
a plantação de arroz e soja.
Portanto, realmente, o nosso Estado entrou em
queda, numa ladeira abaixo, desde que esse Governador assumiu. De fato, não há compromisso com o
Estado de Roraima.
Muitas pessoas foram para Roraima. Meu pai,
inclusive. Ele era cearense, funcionário público da Fundação Especial de Saúde Pública. E lá ficou, lá constituiu família. Eu nasci lá. Então, não é o problema de
ser ou não ser nascido lá. Meu pai não era nascido lá,
assim como meus avós maternos, que foram da Paraíba para lá. O que acontece é que alguns, que são
aventureiros apenas, utilizam, digamos, os mecanismos
do poder em proveito próprio. No caso desse Governador, de maneira escancarada. Nem uma corrupção
camuflada, é uma corrupção aberta, visível, e todas
as acusações estão sendo, felizmente, apuradas pela
Polícia Federal.
E aqui quero fazer um apelo público ao Ministério
Público Federal, ao Ministério Público do meu Estado,
à Polícia Federal e à Polícia Civil, também, que façam
os seus trabalhos.
E, principalmente, quero aqui lembrar aos meus
amigos deputados estaduais que ainda não assinaram essa CPI: pensem bem, vocês foram eleitos para
proteger a população contra desmandos, corrupções
e atos que prejudicam cada um, o pequeno, o médio
e o grande agricultor e a população como um todo.
Quero deixar aqui esse meu apelo, esperando
que não só a CPI seja instalada, mas que os órgãos

AGOSTO DE 2013

57078 Terça-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de fiscalização que mencionei possam agir de maneira
rígida, rápida, para que nós de Roraima voltemos a ter
um Estado de terra promissora, com condição de vida
satisfatória, e não um bando de políticos roubando e
assaltando o meu querido Estado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo seu pronunciamento.
Concedo a palavra ao eminente Senador Aloysio
Nunes, o próximo orador...
Perdoe-me, Senador, houve um lapso.
Senador Rodrigo Rollemberg.
Deem-me licença, a vez é do Senador Acir Gurgacz.
V. Exa me despertou a atenção.
V. Exa, Senador Acir Gurgacz, tem o tempo que
desejar.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, nossos
amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado, eu uso a tribuna nesta tarde para fazer um balanço do encontro que fizemos, que foi o 5º
Congresso Nacional do PDT.
Na primeira fase, foram debatidos temas de base
do ano de 2012. E, neste final de semana, sexta e sábado, nós debatemos a segunda fase das reformas de
base de que o Brasil precisa.
Então, faço um balanço do que aconteceu nos
debates realizados neste final de semana, com relação aos temas brasileiros, com as lideranças do PDT,
nossos militantes que vieram a Brasília de várias partes do País.
Cerca de 1,5 mil militantes, chamados de delegados por participarem de uma instância deliberativa
do Partido, trouxeram dos núcleos de base nos Estados, dos movimentos sociais do Partido e da militância
e lideranças dos Municípios brasileiros, as principais
demandas da sociedade para a discussão no Partido
e a sistematização dessas ideias em propostas, que
servirão como diretrizes programáticas para os próximos anos, principalmente com relação às eleições que
se avizinham para o ano de 2014.
Esse trabalho de organização das propostas discutidas em 12 plenárias setoriais, e que foram preliminarmente apresentadas na plenária final do 5º Congresso, no final da tarde de sábado, será aperfeiçoado nos
próximos meses e submetido a mais uma apreciação
para votação dos delegados do Partido, em dezembro,
sendo, então, sacramentado como o conteúdo programático do PDT para as eleições de 2014.
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Os temas foram: educação; saúde e seguridade
social; economia; infraestrutura urbana e rural; trabalho,
emprego e renda; ciência, tecnologia e energia renováveis; agricultura e meio ambiente; esporte, cultura,
turismo e lazer; comunicação; direitos humanos e cidadania; segurança pública; e, finalmente, organização
partidária e reforma política brasileira.
A síntese desse esforço coletivo reforça a necessidade de uma ampla reforma política. Não apenas de
uma reforma eleitoral, mas de reformas de base do
Estado brasileiro, das instituições e, principalmente,
dos políticos, dos gestores públicos. O PDT discutiu
as suas propostas para essa reforma, mas entende
que ela deve ocorrer com ampla participação popular.
Essa síntese está no Manifesto Trabalhista do Século XXI, documento que foi lido pelo presidente Carlos
Lupi, na plenária final, a quem parabenizo pela organização e condução do evento. Aproveito para solicitar à
Secretaria da Mesa Diretora do Senado que este Manifesto seja dado como lido em meu pronunciamento,
conforme cópia em anexo com a Secretaria da Mesa.
Sr. Presidente, as principais bandeiras do PDT
todo mundo já conhece e elas permanecem as mesmas. São elas o trabalho e o trabalhismo, a educação,
a soberania nacional, os direitos humanos e a previdência social. O que renovamos constantemente é a
forma como defendemos essas bandeiras diante do
contexto social e econômico em que o nosso Brasil
se encontra.
Neste sentido, afirmo, com convicção, que o PDT
sai renovado e fortalecido deste 5º Congresso Nacional. O nosso Partido tem uma história que se confunde com as lutas do povo brasileiro e, neste momento
em que a população vai às ruas para exigir mais rigor
contra a corrupção, reforma na política, no Estado e
nos políticos, bem como melhores serviços públicos,
nós nos alinhamos com o clamor das ruas para reafirmar os nossos princípios fundadores. Princípios dos
quais nunca nos afastamos ao longo destes 33 anos de
existência do PDT e de quase 70 anos de trabalhismo,
e que se mostram atuais e relevantes.
O certo é que um partido político, assim como a
história, não vivem de um passado morto, mas de um
passado que respira no presente e se projeta no futuro.
Neste sentido, projetamos um futuro em que o
Brasil seja um país líder no cenário econômico, mas
também nas liberdades individuais, através de uma
educação de qualidade em tempo integral, com justiça
social e a distribuição igual de oportunidades e riquezas.
Buscamos nas reformas de base, lançadas pelo
ex-presidente João Goulart há 50 anos, o contraponto
para entender o Brasil de hoje, e percebemos que elas
se mantêm atuais, estão presentes nos cartazes das

712

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

manifestações e precisam apenas ser atualizadas, o
que realizamos nas 12 plenárias temáticas.
Como eu já disse, defendemos uma reforma
política ampla e com participação popular, em que o
plebiscito seja um dos instrumentos para a mudança,
não o único, nem tampouco o mais importante. Entendemos que levar apenas esse debate à população é
casuísmo. As reformas devem ocorrer nas três esferas
de Poder, tanto no Executivo, quanto no Legislativo e
no Judiciário, com a participação de todos e com consulta popular.
O PDT, por sinal, há dois anos, sugeriu a realização de um plebiscito sobre a reforma política, no momento em que o Congresso fazia uma reforma fatiada
que até hoje não foi votada na Câmara.
Naquela ocasião, eu apresentei a proposta do
plebiscito aqui no Senado, e o Deputado Miro Teixeira
propôs na Câmara; a Bancada federal do PDT e a Executiva do Partido aceitaram a tese de um plebiscito para
definir a reforma política ideal para o povo brasileiro.
O plebiscito não atrapalha o debate necessário à
luz dos novos acontecimentos. Ele pode ser realizado,
mas com regras claras, e que a voz da população seja
considerada. Essa é a proposta do PDT.
No que diz respeito às eleições de 2014, o Partido decidiu que lançará a candidatura própria, com
cabeça de chapa nos principais Estados brasileiros e
onde houver uma candidatura forte com condições de
alavancar candidaturas proporcionais para a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal.
Nesse sentido, realizamos o lançamento prévio
das pré-candidaturas do Deputado Federal Miro Teixeira para o governo do Estado do Rio de Janeiro; do
Deputado Federal Vieira da Cunha para o governo do
Rio Grande do Sul; do Deputado Estadual Major Olímpio Gomes para o governo do Estado de São Paulo; do
Deputado Federal Antônio Reguffe para o governo do
Distrito Federal ou para o Senado Federal; do Deputado Estadual Marcelo Nilo, Presidente da Assembleia
Legislativa da Bahia, ao governo da Bahia; e do ex-Governador Waldez Góes para o governo do Amapá.
A apresentação de candidaturas próprias não é
apenas uma luta pelo poder, mas sim uma maneira de
ocupar o espaço político promover as reformas que
discutimos no Partido, que foram renovadas nesse 5º
Congresso Nacional.
Entendemos que somente com candidaturas próprias é que poderemos expor o conteúdo programático
do PDT e mostrar para a população nossas propostas,
realizando o bom debate, assim como fez o Senador
Cristovam Buarque em 2006, quando apresentou a
educação como uma bandeira do PDT para a transformação social do Brasil.
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O PDT se orgulha de participar, nos últimos anos,
do governo Lula e do Governo Dilma, garantindo avanços sociais e trabalhistas. Mas queremos mais avanços.
Queremos mais políticas públicas para nossa gente.
Queremos escolas em tempo integral. Queremos mais
garantias para o trabalho sem discriminação. Queremos
mais investimentos em ciência e tecnologia. Queremos
o nosso projeto de nação.
A candidatura própria à Presidência da República é um sonho, mas também temos que pensar nas
alianças que possam tornar esse sonho realidade; e
este ainda é um assunto que continuaremos a discutir
dentro do nosso Partido, o nosso PDT.
Com prazer, ouço o aparte do nobre Senador
Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senador Acir Gurgacz, eu quero,
em nome de V. Exª, cumprimentar todos os militantes
do Partido Democrático Trabalhista pela realização
desse Congresso, neste momento importante da vida
nacional, que homenageou um grande brasileiro: Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, sem dúvida, de todos os
Presidentes que tivemos até hoje no Brasil, foi o que
produziu as reformas mais importantes do nosso País.
Nós tínhamos um país agrário, que se transformou
num país rural, que se transformou num país urbano.
A transição para um país urbano ocorreu no governo
Getúlio Vargas. Tivemos um grande impulso também:
a industrialização do nosso País. E grande parte dos
direitos dos trabalhadores brasileiros foi conquistada
na Era Vargas. Portanto, nada mais justo que o Partido Democrático Trabalhista homenageie esse grande
brasileiro no momento em que faz uma reflexão profunda sobre temas relevantes da vida nacional. Nós
somos aliados antigos do Partido Democrático Trabalhista, desde o processo de criação e de recriação das
siglas, da recriação do Partido Socialista Brasileiro e
da criação do Partido Democrático Trabalhista, quando do retorno de Leonel Brizola do exílio, da volta à
vida democrática, ao processo de reorganização partidária. Claro que temos a intenção de estar cada vez
mais próximos do Partido Democrático Trabalhista
em função das nossas afinidades, discutindo juntos o
futuro do País, formulando propostas claras de políticas públicas que possam garantir efetivamente uma
melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Portanto, nós queremos saudar a realização desse
Congresso e dizer que, aqui no Distrito Federal, essa
identidade existente no âmbito nacional também está
muito presente. Nós temos uma grande liderança do
nosso campo político no Distrito Federal, exercida pelo
Senador Cristovam Buarque, que já foi Governador do
Distrito Federal; uma grande liderança como o Deputa-
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do Federal José Antônio Reguffe, que foi o Deputado
Federal mais votado proporcionalmente no País, que
é um grande quadro político; além de figuras históricas, como o Presidente do PDT, George Michel. E
nós estamos, sim, efetivamente, buscando construir,
aqui no Distrito Federal e no Brasil, uma grande aliança que permita, aqui no Distrito Federal, resgatar os
compromissos com a população, fazer um governo de
vanguarda, como foi o governo do então Governador
Cristovam Buarque, cujos compromissos, infelizmente,
foram abandonados pelo atual Governo. Portanto, nós
temos essa responsabilidade com o Governo Federal.
Nesse sentido, o PSB e o PDT juntos têm procurado
construir alternativas políticas para o Distrito Federal.
É claro que esta também é a nossa intenção e o nosso desejo: estarmos cada vez mais próximos do PDT
também no plano nacional. Portanto, receba aqui os
nossos cumprimentos pelo Congresso do PDT, na certeza de que ainda caminharemos juntos, muito juntos,
em benefício do Brasil e do Distrito Federal.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg pelo seu aparte.
De fato, PDT e PSB têm caminhado juntos aqui
no Distrito Federal, e estamos conversando com o PSB
em nível nacional também e estadual, no Estado de
Rondônia, onde já temos uma parceria já consolidada.
Em Porto Velho, o PSB é prefeito da capital; e o vice é
do PDT. Na segunda cidade do Estado, o PSB é prefeito, com Jesualdo Pires, e o PDT é vice, com Marcito
Pinto. Então, nós temos essa aproximação exatamente
pela vontade de produzir uma melhoria na qualidade de
vida da população brasileira. E isso é muito parecido
com as ações do partido PSB de V. Exª.
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Então, agradeço o seu aparte e espero que possamos caminhar juntos em nível nacional, em nível de
Estado de Rondônia e também aqui no DF.
Nós deliberamos e pedimos que o Reguffe saia
candidato ou ao Governo ou ao Senado. Endentemos
que há espaço para todos. Cada pessoa tem o seu
momento.
Entendemos que o PDT está muito próximo de
promover esse entendimento aqui no DF, e, com certeza, esse entendimento passará pelo PSB. Tenho a
certeza de que estaremos sempre conversando, dialogando, com a liderança do nosso líder maior aqui no
Senado, que é o nosso Cristovam Buarque, que também está sempre dialogando com V. Exª.
No mais, para encerrar, Sr. Presidente, quero
cumprimentar, mais uma vez, o nosso Presidente
Carlos Lupi, pela organização desse 5º Congresso
Nacional do PDT, e também o nosso Ministro Manoel
Dias, Ministro do Trabalho e Emprego, que teve uma
participação muito especial na história do nosso Partido, na organização do PDT e, principalmente, nesse 5º
Congresso Nacional, em que discutimos temas atuais,
temas de muito tempo atrás, mas essas reformas de
base, que foram discutidas há 50 anos, nós estamos
discutindo-as novamente, mas com a realidade do
Brasil do momento.
Eram essas as minhas palavras, pedindo para
fazer parte do meu pronunciamento o Relatório Final
do nosso 5º Congresso Nacional do PDT.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ACIR GURGACZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido no termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Parabenizo V. Exª pelo
brilhante discurso e gostaria de convidá-lo para presidir
a sessão, já que, logo mais, eu terei um compromisso.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir
Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Passo a palavra ao Senador
Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo hoje a tribuna para tratar de um assunto de enorme importância tanto para o crescimento

719

Agosto de 2013

econômico como para a proteção do meio ambiente:
a compensação ambiental, que, no triênio 2009-2011,
mobilizou mais de R$160 milhões.
A compensação ambiental foi criada pelo art.
36 da Lei n° 9.985, de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
De acordo com a Lei, nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto,
o empreendedor deve apoiar a implantação e a manutenção de unidades de conservação. O valor dessa
compensação é calculado com base no valor de referência do empreendimento e no seu grau de impacto
sobre o meio ambiente.
A compensação ambiental foi inicialmente fixada
em, no mínimo, 0,5% dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento. Contudo, após sucessivas regulamentações e decisão do Supremo Tribunal
Federal, esse valor está limitado a, no máximo, 0,5%
do valor previsto do empreendimento. Ou seja, ao lon-
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go do tempo, o percentual fixado pela Lei n° 9.985, de
2000, deixou de ser o patamar mínimo e passou a ser
o limite máximo da compensação ambiental.
Os recursos desse instrumento são aplicados na
implantação ou manutenção de unidades de proteção
integral. Uma unidade de uso sustentável somente será
beneficiada se o empreendimento afetá-la diretamente
ou afetar a sua zona de amortecimento.
O mecanismo de compensação ambiental envolve diversos atores: o empreendedor, responsável
pelo pagamento da obrigação; o Ibama, encarregado
do licenciamento ambiental na esfera federal e da fixação do valor da compensação; o ICMBio, a quem
compete a administração das unidades de conservação federais e a aplicação dos valores arrecadados;
e os órgãos estaduais e municipais gestores de unidades de conservação, com atribuições correlatas às
do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade).
Além disso, a Câmara Federal de Compensação
Ambiental estabelece prioridades e diretrizes para a
aplicação das verbas; o Comitê de Compensação Ambiental Federal delibera sobre a divisão e a finalidade
dos recursos; e a Caixa Econômica Federal gerencia
as contas escriturais em que são feitos os depósitos
referentes à compensação ambiental.
Em 24 de abril de 2012, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, à época presidida por mim,
aprovou requerimento de minha autoria que solicitava
ao Tribunal de Contas da União realizar “avaliação operacional sobre a aplicação e fiscalização dos recursos
da Compensação Ambiental (...), destacando a aplicação dos valores dos últimos dez anos e avaliando a
eficiência e a eficácia dos programas de governo por
eles assistidos”.
Em 17 de julho de 2013, aquele Tribunal proferiu
Acórdão em que aponta diversas deficiências na implementação da compensação ambiental no âmbito federal.
De um total de 429 processos passíveis de gerar compensação ambiental, foram auditados 52: 23
no Ibama e 29 no ICMBio. Os processos selecionados
abrangem empreendimentos com valor total declarado
de mais de R$81 bilhões e representam 12% dos recursos de compensação ambiental, totalizando cerca
de R$415 milhões.
As conclusões do TCU apontam falhas de naturezas diversas, mas também apontam aspectos positivos.
Um primeiro grupo de achados de auditoria diz
respeito a deficiências no próprio cálculo do valor da
compensação ambiental pelo Ibama.
Primeiramente, o Tribunal ressalta a interrupção
da valoração e destinação da compensação ambien-
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tal no período entre 2006 e 2011. A principal causa
dessa interrupção foram as diversas modificações na
regulamentação jurídica do instrumento. Vale lembrar
que, nesse período, foi criado o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, para gerenciar as unidades
de conservação federais, e foi julgada ação direta de
inconstitucionalidade, impetrada pela Confederação
Nacional da Indústria, que questionava a juridicidade
da compensação ambiental.
Com essa paralisação, acumulou-se um passivo
de “processos licenciados ou em licenciamento, cujo
quantitativo exato é desconhecido pelo Ibama”. Somente em 2011, com a criação do Comitê de Compensação Ambiental Federal, o Ibama retomou a rotina de
cálculo e arrecadação dos recursos da compensação
ambiental. Nesse mesmo ano de 2011, o Instituto
identificou 347 processos que, embora passíveis de
gerar compensação ambiental, não contavam com o
respectivo cálculo. No entanto, em face da metodologia adotada nesse levantamento, o TCU não considera
esses dados confiáveis.
Nesse ponto, o mais grave é que, apesar de não
ter sido calculado o valor da compensação ambiental,
em alguns casos a licença foi concedida. Na prática,
os empreendedores que se enquadram nesses casos
assinaram um cheque em branco, sem segurança a
respeito do valor de sua obrigação ou de quando deverão pagá-la. Situações dessa natureza permanecem
sem solução, uma vez que nem mesmo o Ibama tem
clareza a respeito desses processos.
O Tribunal de Contas da União aponta também
para a inexistência de critérios de validação do valor
de referência dos empreendimentos. A exatidão desse valor é fundamental, uma vez que ele é a base de
cálculo da compensação. A ausência de critérios claros e predefinidos de validação atrasa o licenciamento
ambiental, tendo em vista que eventuais questionamentos do Ibama em relação ao valor declarado do
empreendimento propiciam a interposição de recursos
administrativos pelos empreendedores, prejudicando,
assim, a agilidade do processo. Além disso, existe o
risco, concretizado em alguns casos, de cálculo subestimado da compensação ambiental, em prejuízo
das ações em unidades de conservação.
Outro ponto de deficiência no cálculo da compensação ambiental refere-se à inexistência de critérios
específicos para a definição do grau de impacto do
empreendimento. Esses critérios deveriam permitir a
diferenciação dos empreendimentos em função do seu
tipo, do seu porte e da sua capacidade potencial de
degradação ambiental. Na ausência de padrões dessa
natureza, a fixação do grau de impacto do empreendimento fica excessivamente sujeita à discricionariedade
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do servidor designado para a análise do processo de
licenciamento ambiental. Essa circunstância provoca
baixa uniformidade das exigências do licenciamento,
atrasa todo o processo e possibilita equívocos para
mais e para menos no cálculo do valor da compensação ambiental.
Além disso, o grau de impacto pode ser fixado
apenas entre zero e 0,5% do valor do empreendimento.
Na prática, essa baixa amplitude gera “a impossibilidade
de se diferenciar significativamente os empreendimentos quanto aos distintos graus de impacto causados
à biodiversidade e aos demais recursos naturais”. Somado a isso, a inexistência de sistema informatizado
de registro e acompanhamento dificulta enormemente a gestão e o controle da compensação ambiental.
Um segundo grupo de achados de auditoria diz
respeito a entraves no processo de cumprimento da
obrigação de compensação ambiental.
Também aqui merece destaque a existência de
um significativo acúmulo de processos de licenciamento
de empreendimentos capazes de gerar compensação
ambiental, mas que ainda não tiveram essa compensação valorada ou destinada.
Além disso, o Tribunal destaca a morosidade nos
procedimentos adotados no período entre a alocação
da compensação ambiental e a celebração dos devidos termos de compromisso com os empreendedores.
Uma das causas dessa morosidade refere-se a deficiências na elaboração dos planos de trabalho para
a aplicação dos recursos. Segundo o TCU, “a falta de
pessoal técnico capacitado nos órgãos gestores e nas
próprias unidades de conservação, especialmente nas
esferas estadual e municipal, faz com que esses planos sejam entregues com atraso ou com incorreções
que demandam posteriores ajustes, trazendo ao processo mais lentidão”.
Um terceiro entrave ao cumprimento das obrigações referentes à compensação ambiental decorre da
impetração de recursos administrativos por parte de
empreendedores em relação ao cálculo do valor da
compensação e de ações judiciais pelo Ministério Público, para arguir falhas no cálculo, na destinação ou
na atualização monetária da compensação ambiental.
Além disso, verifica-se o simples não pagamento
da compensação ambiental em função de questionamentos diversos sobre a metodologia de cálculo da
compensação e o grau de impacto estipulado para o
empreendimento. Essa prática é especialmente relevante em empreendedores públicos, como a Petrobras
e a Chesf, mesmo quando já haviam firmado termo
de compromisso concordando expressamente com
as cláusulas que previam o valor da compensação
ambiental e o índice econômico a ser utilizado na sua
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atualização. Isso acaba por prejudicar ações em unidades de conservação, uma vez que frustra expectativas
de receita do ICMBio.
Um terceiro grupo de achados de auditoria refere-se a impropriedades na forma de recolhimento
dos recursos da compensação ambiental atualmente
adotada pelo ICMBio.
Com efeito, os recursos da compensação ambiental são depositados em contas escriturais abertas em
nome do empreendedor na Caixa Econômica Federal,
sem entrada desses valores no Orçamento-Geral da
União. A movimentação desses recursos por fora da
conta única do Tesouro Nacional é reconhecida pelo
próprio ICMBio. O Instituto argumenta que a inclusão
dos recursos de compensação ambiental no Orçamento-Geral da União traria uma série de entraves
operacionais que prejudicariam as ações de proteção
ambiental financiadas por essas verbas.
Contudo, a aplicação de recursos da compensação ambiental sem trânsito pelo Orçamento-Geral
da União significa, para o TCU, violação do princípio
da transparência, descumprimento de determinações
constitucionais e legais em matéria orçamentária e
contábil, limitação da atuação dos órgãos de controle
interno e externo e a impossibilidade de inscrição na
Dívida Ativa da União dos processos de compensação
ambiental não honrados nos prazos pactuados.
Aqui está um tema que, no nosso entendimento, merece uma profunda reflexão do Senado Federal. Entendo que o ICMBio tem razão quando diz que,
ao movimentar essas contas específicas, passa a ter
mais agilidade na aplicação desses recursos, inclusive
para promover processos de regularização fundiária.
Por outro lado, o TCU aponta o critério da transparência. No meu entendimento, cabe ao Senado buscar
uma alternativa intermediária que garanta a boa e rápida aplicação do recurso que garanta a boa e rápida
aplicação do recurso, sem perder a possibilidade de
controle pelo Tribunal de Contas da União.
Um quarto grupo de achados de auditoria refere-se à inadequada contabilização dos recursos da
compensação ambiental. O TCU constatou que os
registros contábeis desses recursos junto ao Siaf são
inadequados e, em alguns casos, inexistentes.
O descumprimento de normas de contabilidade
pública impõe limitações para os órgãos de controle
interno e externo, entre outras consequências.
Por fim, um quinto grupo de achados de auditoria
diz respeito à precariedade nas ações de controle da
compensação ambiental, decorrente da inexistência
de sistema informatizado de controle, de processo
sistematizado de prestação de contas e de ações de
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fiscalização e monitoramento, instituídas pelos órgãos
ambientais competentes.
Felizmente, temos também notícias boas. O Tribunal de Contas da União também identificou pontos
que merecem comemoração. O Tribunal registra uma
melhoria significativa na destinação dos recursos da
compensação ambiental. A criação do Comitê de Compensação Ambiental Federal é apontada como marco
positivo na retomada no investimento das verbas referentes à compensação, que permaneceu inativa entre
o período de 2006 a 2011.
A nova sistemática permitiu maior qualidade e
agilidade à destinação desses recursos. Além disso, o
tribunal constatou que 46,8% das verbas têm sido destinadas às ações de regularização fundiária, em claro
atendimento aos objetivos da compensação ambiental.
Aqui, quero ressaltar a importância desse item, de
se utilizar grande parte dos recursos da compensação
ambiental, uma grande conquista da legislação brasileira, para os processos de regularização ambiental. Nós
temos inúmeras unidades de conservação de proteção integral em nosso País que carecem ainda de um
processo de regularização fundiária, e esses recursos
são fundamentais para avançarmos nesse processo.
Por fim, o Tribunal de Contas da União conclui
que a gestão da compensação ambiental destinada
às unidades de conservação da natureza federais,
executadas pelo ICMBio, “vem sendo feita com zelo
e, por meio dos procedimentos adotados, o emprego
dos recursos tem sido otimizado”. Nas unidades visitadas pelas equipes de auditoria, “verificou-se eficiência,
eficácia e efetividade na aplicação dos recursos (...),
[que] têm sido revertidos em bens e serviços que trouxeram melhorias para a capacidade operacional dessas [unidades de conservação] e, em consequência,
contribuíram para o cumprimento de sua missão de
preservar a biodiversidade e demais recursos naturais”.
Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, Senador Alvaro Dias, Senador Pedro Taques, Senador
Anibal Diniz, a compensação ambiental é um instrumento de importância crucial para a proteção do meio
ambiente. A implantação da infraestrutura necessária
ao desenvolvimento do País acarreta danos ambientais
que precisam ser evitados ou minimizados. No entanto, é preciso reconhecer que alguns desses danos são
inevitáveis e devem ser compensados, em atendimento
ao princípio do usuário-pagador, uma das bases fundamentais do Direito Ambiental.
O Congresso Nacional, com o apoio do Tribunal
de Contas da União, cumpre a sua função fiscalizatória
ao promover a auditoria operacional da arrecadação e
aplicação dos recursos da compensação ambiental. É
preciso que nós, Parlamentares, estejamos atentos ao
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cumprimento das determinações do TCU pelos órgãos
ambientais. Somente o estabelecimento de procedimentos e critérios claros de valoração e destinação
dos recursos de compensação ambiental, bem como
a observância das determinações constitucionais e
legais pertinentes, propiciará agilidade do processo
de licenciamento ambiental e segurança jurídica às
atividades de empreendedores, órgãos ambientais e
órgãos de fiscalização e controle.
Quero concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento em que muitas vezes se questiona o papel do Tribunal de Contas da União como
órgão de controle externo, a importância deste tribunal,
a importância de uma auditoria como esta que tem o
objetivo de criar parâmetros melhores para a aplicação
dos recursos públicos...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... fazendo uma série de recomendações que, atendidas pelos órgãos ambientais,
farão com que suas diretrizes, suas metas, seus objetivos, sejam melhor cumpridos, e fazendo com que
esses recursos sejam bem aplicados.
Eu entendo que nós devemos buscar uma interação cada vez maior entre o Senado e o Tribunal de
Contas da União como órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização dos recursos públicos, porque,
sem dúvida, esse é o procedimento que garantirá a
melhor aplicação dos recursos e, portanto, também o
melhor desempenho das políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Federal.
Portanto, ao trazer este relatório e dar conhecimento ao Brasil deste relatório, desta auditoria do
Tribunal de Contas da União, eu quero cumprimentar
o Tribunal de Contas da União pelo papel importante
que desempenha no controle externo das contas, dos
recursos públicos federais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
O Senador Aloysio Nunes Ferreira não se encontra...
Senador Aloysio Nunes, por favor, V. Exª é quem
tem a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
estava sim, Sr. Presidente, ali na bancada destinada
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aos Senadores paulistas, que fica na última fileira das
cadeiras. Estava ali modestamente, pacientemente,
ouvindo o Senador Rollemberg tratar de um assunto
da maior importância, e aguardando meu momento
de subir à tribuna.
Venho hoje à tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para tratar de vários assuntos. O primeiro deles
é assunto da maior atualidade, que foi abordado ainda há pouco pelo meu ilustre colega, Senador Ruben
Figueiró. Diz respeito à vinda de médicos cubanos
para acudir o Programa Mais Médicos lançado pelo
Governo brasileiro.
Sabemos que o Governo brasileiro pretendia atrair
15 mil médicos brasileiros ou estrangeiros para atender localidades distantes, localidades que não vinham
atraindo profissionais, que não tinham condições de
oferecer sequer um médico para o cuidado da saúde
dos seus habitantes. À primeira chamada do Programa compareceram pouco mais de mil. Dos quinze mil
pretendidos, compareceram mil, o que mostra que o
Programa não foi exatamente um sucesso, do ponto
de vista da sua concepção.
Diante desse vazio, o Governo pôs em marcha
um plano que já vinha acalentando há bastante tempo,
trazer médicos de outros países, especialmente médicos cubanos, para suprir a necessidade de profissionais
nesse Programa, lançado com tanto estardalhaço pela
Presidente Dilma e pelo Ministro da Saúde.
O Senador Figueiró já levantou uma série de
questões e interrogações que pesam sobre esse Programa, depois de ter afirmado que não é, do ponto de
vista do meu Partido, do nosso Partido, qualquer reflexo xenófobo, qualquer prevenção contra estrangeiros
que venham trabalhar no Brasil.
Eu, recentemente, protocolei aqui no Senado
um projeto de lei que modifica de maneira bastante
profunda a legislação concernente aos estrangeiros.
O antigo Estatuto do Estrangeiro passa a ser a Lei de
Migração, o Estatuto do Imigrante, baseado no princípio
do acolhimento, no princípio do respeito aos direitos
humanos, no princípio da afirmação de um país que
é aberto a todos aqueles que queiram vir aqui concorrer com o seu trabalho para o nosso projeto comum
de Nação. Mas, não há dúvida de que existem muitas
interrogações a respeito desse Programa. Com a finalidade de sanar algumas dessas dúvidas, eu, em
nome da Bancada, estou protocolando requerimento
ao Ministro da Saúde pedindo que encaminhe cópia
integral do acordo firmado, do acordo de cooperação
técnica, firmado entre a Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas), e o nosso Governo, visando trazer
médicos cubanos para atuarem no âmbito do Programa Mais Médicos.
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Segundo matérias publicadas pela imprensa, o
Governo brasileiro pagará a essa organização, Opas,
o valor equivalente à remuneração dos demais profissionais contratados pelo programa, ou seja, R$10
mil, e a organização repassará ao governo cubano
essa importância. Não se sabe exatamente qual será
a remuneração que caberá aos médicos e qual será o
montante do pagamento do Governo brasileiro à Opas
que irá para o tesouro cubano, a título, digamos assim,
de exportação, de receita de exportação de uma mercadoria muito especial, que são médicos que talvez
não encontrem trabalho naquele país e se interessem
por trabalhar aqui no Brasil.
Há uma série de interrogações sobre as condições em que eles vieram; sobre o caráter voluntário
do seu recrutamento; sobre a possibilidade que terão
suas famílias de vir fazer-lhes companhia no Brasil ou
se elas ficarão lá em Cuba durante esse período de
três anos, renovável por mais três; o que o Governo
brasileiro pensa disso; enfim, uma série de questões
que nós queremos ver esclarecidas a respeito desse
programa.
O segundo tema, Sr. Presidente, também de muita
atualidade, refere-se à rocambolesca fuga do Senador
boliviano Roger Pinto para o Brasil. Já adianto que o
Senador Alvaro Dias, que há muito tempo acompanha
essa questão, logo mais virá à tribuna também para
falar sobre esse assunto. Mas eu não poderia deixar
de manifestar, Sr. Presidente, a minha solidariedade
ao diplomata brasileiro Eduardo Saboia, Encarregado
de Negócios em La Paz, que organizou esta fuga de
um perseguido político, que já havia recebido o asilo, o
estatuto de refugiado por parte do Governo brasileiro. O
Governo brasileiro havia lhe concedido asilo diplomático, mas até agora sem que o governo da Bolívia lhe
concedesse o salvo-conduto, que é uma consequência natural do asilo. Isso ocorreu mesmo nos períodos
mais sangrentos da ditadura chilena. Um sem-número
de compatriotas nossos buscou asilo na Embaixada
da Itália, na Embaixada do Panamá, na Embaixada
da Bolívia, e em outros países latino-americanos e
países europeus.
Mesmo naquelas condições de extrema tensão,
de perseguição sangrenta aos opositores, o governo
chileno, a ditadura Pinochet, concedeu o salvo-conduto,
para que esses brasileiros que haviam obtido a condição de refugiados, pudessem deixar essas embaixadas
e se dirigir para um lugar de abrigo definitivo.
Pois o governo boliviano, com quem o Brasil
flerta, com quem o Brasil coqueteia, a quem o Brasil
dispensa um tratamento benevolente, mesmo quando
nos ataca, como quando atacou as propriedades da
Petrobras, que fecha os olhos à cobertura que este go-
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verno boliviano dá aos plantadores de coca que remetem a sua mercadoria ilícita em seguida para o Brasil,
que transformou o seu país num imenso desmanche
de carros roubados, esse governo que recebe todas
as indulgências por parte do Governo brasileiro em nenhum momento foi pressionado, como deveria ter sido,
para que este Senador, que era o líder da oposição
ao governo Morales, pudesse ter o seu salvo-conduto.
Foram 455 dias encerrados num cubículo, sem
possibilidade de se comunicar com a sua família, sem
possibilidade de ter atendimento médico decente, sem
o tratamento que se deve aos seres humanos.
Diante disso, e tendo esgotado todos os apelos
feitos aos seus superiores hierárquicos, o diplomata
Eduardo Saboia organizou a saída do Senador Roger Pinto.
Venho à tribuna hoje para dizer da minha solidariedade, da solidariedade da Bancada do PSDB ao
diplomata Eduardo Saboia e também aos fuzileiros
navais, que ali montavam guarda à embaixada e que
contribuíram para que o Senador perseguido pelo regime bolivariano de Evo Morales pudesse não apenas deixar a embaixada mas chegar vivo ao Brasil, a
Corumbá, depois de 22 horas por um trajeto por zonas conflagradas e finalmente, em Corumbá, receber
acolhida do nosso colega Presidente da Comissão de
Relações Exteriores Ricardo Ferraço.
Minha solidariedade a eles.
Estranho que esse diplomata, que agiu segundo
um princípio basilar da Constituição brasileira, que é o
princípio da dignidade da pessoa humana, possa, hoje,
como dizem os jornais, estar sendo submetido a pressões e ameaças de represálias por parte do Itamaraty.
Nós teremos, esta semana, reunião da Comissão
de Relações Exteriores do Senado, onde, seguramente, esse assunto será abordado, até mesmo pelo papel
relevantíssimo que teve o corajoso Senador Ricardo
Ferraço nesse episódio.
A Comissão de Relações Exteriores, seguramente, haverá, também, de se manifestar, manifestar a sua
vigilância, para que esse diplomata não venha a sofrer prejuízo na sua vida funcional em decorrência de
uma atitude que está à altura das melhores tradições
do povo brasileiro.
Ouço o aparte do Senador Jarbas Vasconcelos
e, em seguida, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE. Com revisão do aparteante.) – Quero congratular-me, Senador Aloysio Nunes, com V. Exª, sempre
muito atento e muito correto, pela oportunidade da
sua intervenção. Há que se ver a influência nefasta,
sobretudo perniciosa, exercida nas Américas pelo Sr.
Hugo Chávez. Isso tudo é escola dele, isso tudo é estilo
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dele, isso tudo foi implantado por ele. E a Venezuela
hoje tem os destinos que tem, com uma inflação quase
que incontrolável... Na Bolívia não acontece diferente.
O Evo Morales, inclusive, já trouxe prejuízos para o
Brasil com relação à Petrobras e outros problemas. E
o Brasil sempre submisso. Se isso tivesse acontecido
na Venezuela, seria a mesma coisa; se tivesse sido
no Equador, a mesma coisa; na Argentina da Dª Cristina, a mesma coisa; e na Bolívia não seria diferente.
Eu quero prestar minha solidariedade a V. Exª e ao
Senador Ricardo Ferraço, que foi corajoso, teve uma
iniciativa louvável, correta, e ao diplomata brasileiro
Eduardo Saboia, que não aceitou essa farsa... Isso é
uma farsa do Governo brasileiro. Eu só estou, Senador Aloysio Nunes, é assustado com o papel exercido
pelo chanceler brasileiro ultimamente, de defender a
contratação de médicos cubanos, de forma precária,
dizendo que é isso mesmo. E o Itamaraty, agora, parece querer punir o diplomata Eduardo Saboia, lotado na
Bolívia, porque ajudou, depois de mais de 400 dias de
asilado, uma pessoa que estava penando, esperando
um salvo-conduto para sair da Embaixada do Brasil...
V. Exª, que foi perseguido e teve que se exilar, sabe
muito bem o que é isso, porque já sofreu, como a Presidente da República devia saber disso também, pois
foi perseguida, presa, torturada. Então, é preciso ficar
atento para chamar a atenção, aqui, na América Latina,
para esses desatinos, essa coisa que vem ocorrendo
sistematicamente. A opinião pública muitas vezes se
cala, a imprensa é perseguida, como na Argentina,
sobretudo a mídia impressa, são perseguidos... Receba, Senador Aloysio Nunes, a minha solidariedade,
assim como o Senador da Bolívia, Róger Pinto Molina
e o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, o
Senador Ricardo Ferraço, pela bela iniciativa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Jarbas
Vasconcelos. Agradeço imensamente o aperte com
que V. Exª me honra.
Ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Aloysio, no mesmo caminho, quero
cumprimentá-lo pela fala e dizer que a diplomacia brasileira já teve melhores dias: Alexandre de Gusmão,
Rio Branco... Hoje, é uma diplomacia ideológica, uma
diplomacia partidária, uma diplomacia de governo, infelizmente. Não é uma diplomacia de Estado. Algumas
funções são funções de Estado. O governo é temporal,
o Estado é espacial. Agora, infelizmente, protegem-se
alguns e perseguem-se outros. Um exemplo disso são
os boxeadores cubanos que para lá foram mandados.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA |(Bloco Minoria/PSDB – SP) – É verdade.
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O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Um exemplo disso é o terrorista, condenado
por várias mortes na Itália, Cesare Battisti. É uma diplomacia que tem uma atuação terceiro-mundista, com
todo respeito ao Terceiro Mundo. Imagine, neste caso...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – V. Exª corre o risco de ofender o
Terceiro Mundo.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Corro o risco, sim, de ofender o Terceiro Mundo, quem sabe países não alinhados, como diria Jânio
Quadros, não é? E V. Exª conhece muito bem essa
expressão. Vamos lá. Um cidadão está homiziado na
embaixada do Brasil. Não interessa se é senador, trabalhador, pescador, seja lá o que for. Ele está ali na
embaixada. Tratados internacionais o protegem, porque a embaixada, por mais que não seja território por
extensão, sofre restrições em razão de convenções
internacionais. Está ali. A diplomacia brasileira não
negocia, a diplomacia brasileira faz para “inglês ver”,
a diplomacia brasileira faz “corpo mole”, digamos que
seja uma diplomacia “maria-mole”, uma coisa assim.
Faz “corpo mole”. Aí, aquele representante dos negócios do Brasil ali toma uma providência na defesa da
dignidade da pessoa humana. V. Exª citou o art. 4º da
nossa Constituição, que, quando fala das relações internacionais, fala prevalência dos direitos humanos. O
Embaixador Sabóia atuou de acordo com a Constituição da República. Agora, contra ele será instaurado um
procedimento disciplinar. Lembre-se, Senador Aloysio,
de que, na época do nazifascismo, embaixadores brasileiros salvaram vidas. Imaginem se eles estivessem
do lado de Getúlio Vargas naquele momento histórico
e sendo responsabilizados. Eu quero cumprimentar
esse embaixador, eu quero cumprimentar o Senador
Ferraço e dizer ao Chanceler Patriota... Bonito, não
é? Olha, o chanceler tem Patriota no nome. Patriota
significa aquele que ama a terra, a terra do pai, a terra
que amamos; daí pátria, etimologicamente. Ele precisa
ser mais patriota e menos ideológico.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE. Fora do microfone.) – Esse aí ama o PT e Dilma.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – O Senador Jarbas disse aqui: “esse aí ama o
PT e a Dilma”. E eu entendo que nós devemos amar
o cidadão, amar o nosso Estado. Parabéns, Senador
Aloysio, pela fala. Diplomacia tem que ser uma função de Estado, não pode ser uma função de Governo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, mais uma vez,
pelo seu aparte, que tanto enriquece e ilustra o meu
discurso.
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Senadora Ana Amélia, ouço V. Exª com muito
prazer.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, muito obrigada. Eu abri
a sessão de hoje abordando esse mesmo tema. Da
mesma forma, eu também disse que o diplomata Eduardo Saboia agiu no estrito cumprimento do respeito
a direitos humanos. Havia o risco de acontecer o pior,
se não fosse esse desfecho da saída de lá. Primeiro,
porque o governo boliviano não concederia o salvo-conduto. Isso já estava claro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Queria pressioná-lo para que ele,
desesperado, saísse da embaixada. Aí, sabe-se lá o
que poderia acontecer com ele.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Exatamente, nos dois episódios. Ficando lá, sob profundo estresse e depressão, poderia cometer um ato de
todo lamentável, que, eu diria, mancharia de sangue a
nossa embaixada, o que não seria nada recomendável
numa diplomacia que hoje é respeitada, até com as
críticas que a gente faz aqui com alguma frequência.
Por outro lado, a atitude do Senador Ricardo Ferraço,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi
no estrito cumprimento, dentro do território nacional,
para dar solidariedade política e institucional a um
Senador boliviano.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Que nos enche de orgulho por
causa disso.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Essa
atitude realmente deu relevo à Comissão de Relações
Exteriores, como, aliás, ele já havia ocorrido em relação aos torcedores corintianos quando visitou Oruro.
Veja só, Senador Aloysio Nunes Ferreira: o chanceler
da Bolívia está surpreso e diz que cobra reciprocidade
e cortesia internacional do Governo brasileiro, que não
houve nesse episódio. Eu lhe pergunto: que reciprocidade é essa? No ano passado, no dia 31 de outubro,
precisamente, o avião que transportava o Chanceler
Celso Amorim, Ministro da Defesa, foi vistoriado com
cães farejadores em La Paz, quando ele participava
de uma missão oficial. Outro avião, também da Força
Aérea Brasileira, que transportava lideranças da Força
Aérea Brasileira, da Academia da Força Aérea Brasileira,... (Falha na gravação)... da mesma forma, foi
submetido a uma vistoria com cães farejadores. Outro
avião, que levou um grupo de parlamentares que foi à
Bolívia para conversar com estudantes brasileiros formados em instituições de ensino da Bolívia, também
se submeteu a isso. Dois diplomatas brasileiros, um
do consulado na fronteira com o Mato Grosso do Sul e
uma diplomata com sua respectiva identificação, foram
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submetidos a uma inspeção, desnudados, ele e ela,
em momentos diferentes. Repito: que reciprocidade é
essa? Que coerência é essa? Reciprocidade é uma
via de mão dupla, de lá e de cá. Então, não pode o
chanceler boliviano cobrar reciprocidade brasileira ou
cortesia internacional depois de terem praticado essas
violências que atingem a imunidade diplomática, de um
lado, e a imunidade político-parlamentar, de outro, no
caso dos parlamentares brasileiros, como aconteceu.
Então, eu queria também manifestar a V. Exª a oportunidade desse pronunciamento e também dizer que
o Senador Ferraço fará muito bem, com o apoio dos
membros da Comissão de Relações Exteriores, da qual
nós fazemos parte, se convocar ou pedir uma audiência urgente, o mais rápido possível, com o Senador e
também com as autoridades diplomáticas brasileiras,
especialmente o diplomata Eduardo Saboia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Muito obrigado, Senadora.
V. Exª acrescentou, com os exemplos que deu,
mais alguns casos a essa lista, a que aludi, de desfeitas, de grosserias, de afrontas que o Governo brasileiro
vem, pacientemente, acatando, sofrendo por parte do
governo boliviano por conta, talvez. de companheirismo bolivariano.
Quero concluir, apenas, Sr. Presidente, agradecendo-lhe, desde já, a indulgência em relação ao controle do meu tempo, lembrando que ainda há poucos
dias houve uma reunião dos chanceleres, uma reunião
do mais alto nível, dos Presidentes do Mercosul no Uruguai. E ali foi afirmado o asilo como uma expressão,
uma projeção da soberania dos países, a concessão
do asilo como uma projeção da soberania dos países.
E essa declaração, motivada pelo caso Snowden, foi
assinada, assinada também pelo Presidente Evo Morales. Quer dizer, o que vale para o Snowden não vale
para o seu adversário político.
Reafirmo, Sr. Presidente, a nossa solidariedade
ao diplomata Saboia, aos fuzileiros navais da nossa
Marinha, aos agentes da Polícia Federal, que atuaram
neste caso com muito equilíbrio e muita coragem, e
recomendo a leitura do blog do jornalista Josias de
Souza, que traz uma entrevista do nosso querido colega Ricardo Ferraço, hoje, narrando esse episódio. O
Ricardo Ferraço, cuja atuação nos enche de orgulho,
merece o nosso aplauso, pois agiu em nosso nome,
em nome do Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu convido o Senador Jarbas
Vasconcelos para fazer uso da palavra para uma comunicação inadiável.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, o regime autoritário instalado no Brasil
após o golpe militar de 1º de abril de 1964 ainda suscita muitos debates, haja vista as polêmicas abertas
com a instalação da Comissão Nacional da Verdade
e suas versões estaduais, criadas com a finalidade de
examinar e esclarecer violações de direitos humanos
praticados no período. Além dessa iniciativa institucional, o trabalho individual de pesquisadores tem sido
fundamental para aprofundar a compreensão do que
ocorreu durante os 20 anos nos quais a democracia
foi usurpada dos brasileiros.
Este, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é o caso do advogado, escritor e anistiado político
pernambucano Hiram Fernandes, que recentemente
lançou o livro duplo Confidencial – Documentos Secretos da Ditadura Militar – cujos exemplares eu repasso
ao Senado da República, porque neles, Senador Aloysio Nunes, há coisas muito importantes que V. Exª, por
exemplo, vai ter interesse de ver.
Aqui, está todo o depoimento de Miguel Arraes
de Alencar, preso em Fernando de Noronha, destituído
no Palácio das Princesas de suas funções de Governador do Estado de Pernambuco. Não capitulou. Os
militares queriam que ele renunciasse ou mudasse
o secretariado e emitisse uma nota de apoio ao movimento de insubordinação que assumiu o poder no
Brasil, mas ele não aceitou nem uma nem outra sugestão: saiu preso do Palácio das Princesas. Há um
longo depoimento dele, tomado pelo Coronel Ibiapina,
que foi um dos destaques das perseguições praticadas
pelos militares no Brasil, naquele período obscuro da
vida política nacional.
Há também o depoimento de Pelópidas Silveira,
que foi por três vezes prefeito da cidade do Recife,
grande figura do Partido Socialista Brasileiro, também
preso na função de Prefeito da cidade. Há, ainda, o
depoimento de Gregório Bezerra.
São histórias assim que aparecem nestes dois
livros de Hiram Fernandes, que foram recentemente
lançados no Recife, e eu quero, da tribuna do Senado
da República, fazer este registro.
Trata-se de um documento indispensável para
se compreender as várias facetas aterrorizantes da
ditadura militar implantada em 1964.
O próprio Hiram Fernandes foi vítima da repressão política, detido, ainda menor, aos 16 anos de idade, e encaminhado ao 14º Regimento de Infantaria do
Exército, sediado no Município de Jaboatão dos Guararapes. Em 5 de janeiro de 1973, ele foi denunciado
com base na Lei de Segurança Nacional.
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Isso não impediu que Hiram mantivesse a sua
coragem e determinação. Ele foi advogado de presos
políticos e de familiares de desaparecidos. Assumiu
processos indenizatórios contra os governos da antiga Guanabara, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e
da União, tendo mantido contato intenso com muitos
dos personagens que têm histórias contadas no livro.
A iniciativa de Hiram, Srª Senadora Ana Amélia,
deve ser louvada por todos nós, por todos aqueles
que lutam para que esse período sombrio da nossa
história não seja desconhecido pelas novas gerações.
É muito importante que erros do passado não caiam
no esquecimento, evitando que eles sejam repetidos.
Senhoras e Senhores Senadores,
Nas páginas de “Confidencial”, estão reunidos,
por exemplo, – lado a lado, pela primeira vez – os interrogatórios de importantes personagens do Estado
de Pernambuco, símbolos da resistência à ditadura,
que foram perseguidos, presos e até mesmo torturados pelo regime de exceção.
Quando eleito Prefeito do Recife, no meu primeiro mandato, que foi aquele mandato de três anos,
Senador Aloysio Nunes – exercido por Jânio Quadros
na cidade de São Paulo –, realizei um concurso nacional para homenagear os torturados. O vencedor, o
escultor Demétrio Albuquerque, não é do Estado de
Pernambuco e fez uma escultura de uma pessoa em
um pau de arara. Ela está na Rua da Aurora, uma rua
ribeirinha do Rio Capibaribe. Por que isso? Para que,
ali, no futuro, como nos dias atuais, quando um menor
perguntar ao pai: “Meu pai, o que é aquilo?”, o pai ter
condição de dizer: “Aquilo foi na ditadura. A ditadura
faz isso, a ditadura persegue, tortura, sequestra. Uma
das formas de tortura era aquela: uma pessoa pendurada num pau, sendo torturada”. É muito importante
que façamos isso. Eu dei essa contribuição em 1986,
como Prefeito da cidade do Recife. Recentemente, há
quatro ou cinco dias, foi matéria de destaque no jornal O Estado de S. Paulo a questão de homenagear
os torturados. É preciso fazer isso para que, de novo,
militares de direita ou de esquerda – no caso do Brasil, foram os de direita – não caiam na tentação de pôr
abaixo a democracia.
O movimento de 1964 foi um movimento de insubordinação de um grupo de militares. Essa é que é
a verdade.
A publicação traz 150 documentos inéditos, coletados em órgãos oficiais, que apresentam acontecimentos importantes da história de Pernambuco e do
Brasil. Confidencial tem dois volumes e vem com um
CD com os documentos levantados pelo autor.
A relação dos personagens que estão no livro é
expressiva, com muitos nomes conhecidos nacional-
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mente e outros que tiveram destaque no âmbito de
Pernambuco.
Entre tantos outros, têm suas histórias contadas
o Governador de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar; o Governador de Sergipe, João de Seixas Dória; o
Prefeito do Recife, Pelópidas da Silveira – esses três
cassados pelo Golpe de 1964; o líder popular Gregório Bezerra; a médica, figura humana extraordinária e
com quem tive a felicidade de privar da amizade, Naíde Teodósio; o médico, seu esposo, Bianor Teodósio;
o advogado e militante comunista Paulo Cavalcanti; o
dirigente do Partido Comunista Brasileiro, Davi Capistrano, e desta tribuna denunciei a forma terrível, horripilante como ele foi morto, esquartejado numa prisão no
Rio de Janeiro; o Deputado Federal Francisco Julião,
advogado das chamadas “Ligas Camponesas”; o artista plástico Paulo Bruscky; o Arcebispo Dom Hélder
Câmara; o Deputado Oswaldo Lima Filho; o militante
político Ricardo Zarattini e a militante comunista Anatália de Sousa Alves Melo – assassinada pela repressão
política em janeiro de 1973.
As histórias relatadas por Hiram Fernandes começam na década de 1950 e se estendem até 1985,
quando a eleição de Tancredo Neves à Presidência
da República pôs um fim àquele obscuro período da
história nacional.
O livro traz também um caderno iconográfico, com
registros fotográficos de momentos históricos, como
um comício, em Caruaru, da campanha de Pelópidas
Silveira ao Governo de Pernambuco, em 1947, com
Luís Carlos Prestes, Davi Capistrano e Gregório Bezerra no palanque. Inclui também imagens do aparato
militar montado na porta do Palácio das Laranjeiras,
no dia da assinatura do AI-5, uma das centenas de
imagens censuradas na época. O livro inclui, ainda,
um DVD com os 177 documentos secretos.
Por isso, Senadora Ana Amélia, que no momento
preside essa sessão, gostaria de doar à Biblioteca do
Senado o livro Confidencial – Documentos Secretos
da Ditadura Militar para que as pessoas a eles possam
ter acesso e tomar conhecimento de um período profundamente obscuro, medíocre e lamentável da vida
política nacional.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos,
o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Jarbas Vasconcelos.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Anibal Diniz. Em seguida, o Se-
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nador José Agripino, pela Liderança do Democratas;
na sequência, o Senador Pedro Taques e o Senador
Alvaro Dias.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Senadora...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Anibal, apenas para, na forma regimental, registrar que a solicitação do Senador
Jarbas Vasconcelos à Mesa será atendida.
Desculpa, Senador Anibal, por favor, a tribuna
é sua.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna na tarde
desta segunda-feira para tratar de dois assuntos que
julgo bastante importantes.
O primeiro deles diz respeito ao esforço que
precisa ser retomado no sentido de promover alguma
mudança nas regras eleitorais que possam valer para
2014. E vejo no site do Jornal do Senado que o Senador Romero Jucá vai estar encarregado de fazer um
compilado de várias propostas para serem submetidas
aos Líderes partidários esta semana no sentido de que
alguma mudança possível seja feita.
Acho que todo esforço é bem-vindo, mas é preciso muito cuidado para não querer, no atropelo, passar
por cima da vontade da ampla maioria dos eleitores
brasileiros que querem verdadeiramente processos
eleitorais mais transparentes, mais participativos e com
menos domínio do poder econômico a influenciar na
eleição de representantes e de governos.
Então, acho importante todas as lideranças partidárias estarem muito atentas esta semana para essa
proposição, como será conduzida e, se possível, que,
verdadeiramente, ela leve em conta os aspectos que
são levantados pela sociedade.
Quero reiterar que considero o tema da reforma
política, ou de uma reforma eleitoral possível, um tema
que representa sim, representa sim a vontade da grande maioria da população.
Ao contrário do que alguns apregoaram, na tentativa de diminuir a importância de termos uma resposta sobre a matéria, é bom lembrar que a pesquisa
encomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil
ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
(Ibope) nos mostrou as mudanças, pelo menos algumas das mudanças desejadas. Sabemos que entre os
1,5 mil entrevistados, um percentual de 85% afirmou
querer, de fato, uma reforma política. Portanto, é um
anseio das ruas.
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Vale lembrar que a pesquisa mostrou também que
92% dos entrevistados foram favoráveis à aprovação
da reforma por meio de projeto de iniciativa popular e
78% dos entrevistados foram contra o financiamento
de campanhas eleitorais por doações de empresas.
Nesse ponto, concordamos que é necessário mudarmos o cenário político atual e alterar a forma de financiamento das campanhas eleitorais.
O sistema de financiamento que temos hoje acaba, de certa forma, resvalando para uma sorte de ilícitos porque é um financiamento privado de pessoa
jurídica que espera seu retorno por meio de atuação
parlamentar – o que pode ser facilmente um indutor
da corrupção, a mais odiada chaga do nosso sistema
político.
Avalio que esse é um modelo esgotado. Inclusive, a pesquisa encomendada pela OAB apontou que
90% dos entrevistados são favoráveis a uma punição
mais dura para o chamado caixa dois e a uma punição
mais dura para a contribuição clandestina de pessoas
jurídicas.
O PT vem advogando, há muito tempo, a necessidade do financiamento público para as campanhas
eleitorais. Tem enfrentado a hostilidade dos partidos de
oposição a essa proposta. Acredito que a OAB, com
a sua proposição de projeto de iniciativa popular, está
trazendo algo que medeia um pouco essa dicotomia,
está trazendo uma proposta de proibição do financiamento através de pessoas jurídicas, de empresas.
Essa proposta me parece interessante. Todos nos beneficiaremos com o aumento da transparência e com
o aumento da democracia nas eleições. Ficaria algo
bem interessante se fosse estabelecido que as contribuições para as campanhas partidárias se dessem
apenas por pessoas físicas e que essas contribuições
tivessem um limite estabelecido. Talvez, assim, a gente
estivesse se livrando daquele grande mal maior das
eleições, que é o fato de as empresas financiarem candidatos e, depois, quererem influenciar na decisão dos
possíveis eleitos que tiveram as suas contribuições.
Lembro, ainda, que a reforma proposta pela OAB
pretende levar adiante uma eleição em dois turnos,
também para Deputados. O primeiro turno seria coincidente com o primeiro turno para os cargos executivos, e os eleitores votariam nos partidos políticos.
Essa votação definiria o número de Deputados a que
cada partido teria direito. No segundo turno, os partidos apresentariam uma lista de candidatos equivalente a duas vezes a bancada a que teria direito. Outra
proposta bastante interessante, a meu ver, porque ela
traz em primeiro plano uma ideia de fortalecimento
dos partidos, de fortalecimento da fidelidade partidária e, depois, dá ao eleitor o direito de escolher entre
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os candidatos apresentados pelo partido, aqueles que
devem compor a linha de frente da lista dos eleitos.
E, dessa maneira, também, os partidos todos passam
a ter um comprometimento muito maior com os seus
candidatos majoritários, com os programas dos seus
candidatos majoritários, e haverá muito mais coerência e menos fisiologismo. Acredito que isso possa nos
ajudar também a melhorar esse processo de votação.
Em um artigo publicado recentemente, o jornalista Luís Nassif apontou um conjunto de vantagens
nessa proposta, com argumentos bem interessantes.
A primeira vantagem dessa proposta é justamente a
de fortalecer a coesão partidária. Os partidos sairão à
luta no primeiro turno, expondo os seus programas e
os seus candidatos. A segunda é permitir a chamada
eleição transparente, a votação em segundo turno em
uma lista que vai além das listas fechadas dos diretórios. Dessa maneira, não estará acontecendo aquele
risco que muitos apresentam de as máquinas partidárias terem as suas listas fechadas apontando apenas
aqueles que dizem respeito à vontade das máquinas
partidárias, e não dos eleitores.
Parece-me melhor do que o voto distrital, que
consagraria definitivamente o Deputado Vereador, de
uma visão estritamente provinciana, e mais aberta do
que o sistema de listas fechadas dos candidatos, defendido por alguns setores.
Por estar amarrada às eleições majoritárias para
Presidente e governadores, o modelo permitirá que
os candidatos mais votados arrastem votos para seu
partido. Há o lado positivo de fortalecer a bancada dos
candidatos majoritários e de também permitir o crescimento de partidos menores.
Para concluir essa parte do raciocínio, gostaria
de destacar que, a meu ver, temos consciência da
necessidade do aprimoramento de vários pontos da
legislação eleitoral e uma delas, com certeza, é a necessidade de fortalecer a fidelidade partidária.
Eu acredito que essa proposição da Ordem dos
Advogados do Brasil, que está coletando assinaturas
para essa iniciativa popular, pode ser algo muito interessante para ser aprovado ainda neste ano e que
possa valer para 2014. A gente tem de evitar que, a
toque de caixa, haja algum tipo de proposição que fuja
à responsabilização do Parlamento de apresentar algo
verdadeiramente interessante para as eleições de 2014.
Para concluir meu pronunciamento, Srª Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da
Rádio Senado, quero fazer aqui um relato da visita que
tivemos, no último final de semana, do ex-Presidente
Lula ao Estado do Acre. Tenho a grata satisfação de
fazer esse relato, que me parece muito significativo,
porque, depois de tantos anos visitar o Estado do Acre,
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o ex-Presidente Lula pôde nos visitar e cumprir uma
agenda muito interessante. Ele viu coisas que foram
concebidas ainda quando estava no governo e que,
agora, já começam a dar excelentes frutos. Ele esteve
no Acre na última sexta-feira, e tivemos com ele, em
Rio Branco, uma agenda muito produtiva.
A visita aconteceu a convite do Governador Tião
Viana, e a agenda incluiu uma visita ao Complexo Industrial da Piscicultura, cuja primeira etapa foi concluída
com sucesso e inaugurada pelo Governador na última sexta-feira. O Complexo Industrial da Piscicultura
do Acre é um empreendimento de extrema relevância
para a economia do Estado, e a visita do ex-Presidente
Lula foi muito importante, porque ele pôde perceber de
perto quais foram os passos dados em relação a esse
Complexo da Piscicultura e pôde comparar com várias
outras iniciativas que estão acontecendo no Brasil.
Lula visitou, inicialmente, a Biblioteca Pública
Estadual e também fez uma visita à Central de Atendimento ao Cidadão, que são dois espaços de visita
obrigatória a todos que vão a Rio Branco, no Acre,
porque são dois espaços muito bonitos, construídos
com muito carinho e que dão uma resposta muito significativa em termos de atendimento ao cidadão.
A visita de Lula começou pelo Aeroporto Internacional, que ficou completamente lotado de pessoas
que foram para levar o seu abraço. Lula foi recebido
pelo Governador, pelos Senadores Anibal e Jorge, por
Deputados Federais e Deputados Estaduais, dirigentes
políticos, secretários de Estado, mas também ele foi
recebido por centenas de pessoas que acompanham
e admiram sua trajetória vencedora.
Logo ao chegar, Lula afirmou que é testemunha
das mudanças que o Acre viveu – e vive –, nos últimos
anos, com os governos de Jorge Viana, Binho Marques
e Tião Viana. A última visita que fez ao Acre foi em 2009.
Em Rio Branco, Lula visitou a Central de Atendimento ao Cidadão (OCA). Trata-se de uma central
de serviços onde, diariamente, milhares de cidadãos
contam com atendimento rápido e eficiente, que é realizado por 30 órgãos públicos municipais, estaduais e
federais. Essa Central de Atendimento oferece, aproximadamente, 600 serviços básicos à população. A ideia
do espaço é oferecer conforto, qualidade e agilidade
aos que buscam atendimento.
Este ano, até o mês de julho, foram realizados, em
média, sete mil atendimentos por dia, entre demandas
de energia, água, emissão de documentos pessoais,
carteira de trabalho e outros. É um serviço muito bem
avaliado, inclusive pela própria população. Pesquisas
de satisfação realizadas periodicamente pela diretoria
da OCA apresentam um índice de satisfação excepcional, em torno de 90%.
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Na visita, o ex-Presidente Lula avaliou que a OCA,
que é essa Central de Atendimento ao Cidadão, é um
exemplo para o Brasil inteiro. Ele disse – e aqui cito
entre aspas –, que a Central “é uma lição de vida que
ensina os Estados a tratarem o povo com dignidade.”
Sempre muito cumprimentado pela população,
Lula também conheceu a Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco, e, em seguida, participou do ato de
inauguração do Centro de Reprodução de Alevinos,
que integra a estrutura do Complexo Industrial da
Piscicultura no Acre. Esse empreendimento é o mais
moderno feito até hoje no País e tem capacidade para
produzir 20 milhões de alevinos por ano.
O ato contou com piscicultores de todos os Municípios do Acre e teve também uma grande presença de
pessoas dos mais diferentes segmentos da sociedade,
que foram até o local para acompanhar, conhecer de
perto o Complexo Industrial da Piscicultura, que teve
a primeira fase inaugurada, e também para se avistar
com Lula.
O ex-Presidente Lula elogiou muito essa iniciativa
e disse, inclusive, ter certeza de que esse complexo
vai se transformar em um modelo a ser seguido por
outros Estados brasileiros.
De fato, os números do empreendimento impressionam. O Complexo está instalado em uma área de
mais de 60 hectares. Além do laboratório de alevinagem e 122 tanques, possui uma indústria de ração
para peixes e um frigorífico em fase de construção. É
um complexo que vai dar uma resposta a toda a cadeia produtiva do peixe. Abrange desde a produção
de ração até a criação do alevino e a venda do filé de
peixe. É um empreendimento que pretende ajudar a
incrementar as exportações do Acre e que vai permitir a venda do pescado produzido pelos piscicultores
do Acre para os mercados do sudoeste americano e
também para a Europa e a Ásia.
Para tornar essa ideia uma realidade, o Governo
do Acre criou a empresa Peixes da Amazônia S.A., que
tem como sócios o Governo do Estado, por meio da
Agência de Negócios do Acre (ANAC), e a Central de
Cooperativas dos Piscicultores do Acre (Acrepeixe).
Essa central representa 2.500 piscicultores e possui
25% das ações da empresa.
Essa forma de organização é, de fato, completa, porque envolve o Governo do Estado, envolve os
empresários e envolve os pequenos produtores, os
pescadores artesanais, que atuam através das suas
cooperativas.
Como bem destacou o ex-Presidente Lula, o Acre
foi o primeiro Estado a ter esse complexo para produzir
e vender esse produto para o exterior. E foi o Presidente
Lula um dos principais incentivadores dessa iniciativa.
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Portanto, quero destacar que a presença do ex-Presidente Lula no nosso Estado reafirmou uma parceria de longa data, uma relação antiga com o povo
acriano. Uma relação que passou por momentos de
dor, como foi em dezembro de 1988, com o triste episódio da morte do líder seringueiro Chico Mendes. E
também por muitos momentos de alegria, como em
92, com a vitória de Jorge Viana para a Prefeitura de
Rio Branco; em 93, o início da Caravana da Cidadania do Lula, que saiu de Assis Brasil e cortou o Brasil
de ponta a ponta.
Ao longo desses anos todos, foram muitas as
visitas de Lula ao Acre, para organizar e fortalecer o
Partido dos Trabalhadores no Estado, para fortalecer
campanhas eleitorais e as causas sociais, para prestigiar inaugurações de obras importantes como o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, a Ponte Binacional, entre o Acre e o Peru, a ponte Wilson Pinheiro,
que também liga o Acre a Bolívia, lá em Brasileia, os
hospitais da Criança e do Câncer
Símbolo para os trabalhadores do Brasil inteiro,
símbolo de luta, de resistência e de conquista de vida
melhor, o ex-Presidente Lula trabalhou intensamente
pelo desenvolvimento da Região Norte e por um projeto vitorioso que é também nosso e que é, hoje, um
projeto do povo acriano: o projeto de valorização dessa
terra e de seu povo.
Como fundador e militante do Partido dos Trabalhadores no Acre, confesso que fiquei maravilhado
com a visita do ex-Presidente Lula. Em meu pronunciamento, na ocasião, destaquei, inclusive, que há 33
anos eu acompanho as visitas de Lula ao Acre e, pela
primeira vez, tive a oportunidade de me dirigir a ele
com um microfone na mão, como Senador da República pelo Estado do Acre, para dizer: muito obrigado,
Presidente Lula, por tudo o que o senhor nos ensinou.
Se hoje nós temos o quarto governo do Partido
dos Trabalhadores no Estado do Acre, é porque nós
tivemos o carinho, o amor e a atenção do ex-Presidente
Lula, que nunca faltou aos nossos chamados.
Se hoje nós podemos comemorar um Estado do
Acre melhor para todos, é porque nós tivemos o Presidente Lula para nos ajudar. Ajudar o ex-Governador
Jorge Viana, o ex-Governador Binho e o atual Governador Tião Viana. Ajudar os empresários que cresceram com o Acre nesse período. Ajudar os milhares de
trabalhadores que puderam mudar de vida. Ajudar os
milhares de estudantes que, hoje, têm acesso ao nível
superior, através do Fies e do ProUni. Ajudar milhares de pessoas que têm acesso ao Bolsa Família e a
muitos empreendimentos financiados pelo Governo,
como o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, que
têm melhorado a vida dessas pessoas.
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E foi também, realmente, emocionante constatar o
carinho e a atenção da população do Acre com o líder
do Partido dos Trabalhadores, e a alegria e o orgulho
do Presidente Lula em ver os grandes avanços conseguidos ao longo dos últimos anos pelo nosso Estado.
Ao companheiro Lula, pelo passado, pelo presente e,
principalmente, pelo futuro, o nosso muito obrigado e
a nossa admiração.
Quero dizer que essa visita do ex-presidente Lula
teve um significado todo especial, porque dessa vez
ele pôde visitar não mais como presidente, mas como
cidadão comum, algumas experiências iniciadas no período em que ele estava na Presidência da República
e que hoje já dão frutos, bons frutos, que alegram e
engrandecem o povo acreano.
E o povo acreano é muito agradecido ao Presidente Lula por todos os passos que foram dados ao
longo dos últimos dez anos, tanto em termos de infraestrutura quanto em termos de conquistas sociais.
Então fica o meu registro pela passagem do ex-Presidente Lula no Acre, o meu cumprimento e o meu
agradecimento especial pela atenção que teve conosco durante o final de semana em sua visita ao Acre.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Anibal Diniz.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança
do Democratas, o Senador José Agripino.
Em seguida, o Senador Pedro Taques e o Senador Alvaro Dias, como oradores inscritos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Ana Amélia, Srs. Senadores, inicialmente eu
queria fazer uma manifestação com relação a um assunto que já foi abordado, acho que por V. Exª, pelo
Senador Aloysio Nunes, foi objeto de aparte por parte
de vários Srs. Senadores, e se refere à vinda de um
Senador da oposição boliviana para o Brasil.
Ele estava já em território brasileiro, ele estava
num quartinho, na embaixada, e tive oportunidade de
conversar sobre essa situação de constrangimento
pessoal vivida pelo Senador com o Senador Ricardo
Ferraço, quando ele esteve na Bolívia para tratar da
liberação dos torcedores do Corinthians que foram
presos e passaram um longo período na cadeia, numa
cidade no interior da Bolívia.
E ele me deu conta, ele manteve contato prolongado com o Embaixador Sabóia, ele esteve na embaixada,
ele viu o Senador, ele viu onde morava, onde estava
morando o Senador, um cubículo pequenininho, um
quartinho mínimo, Senador Pedro Taques, e, naquela
época, isso faz alguns meses já, ele me dava conta do
desespero do Senador boliviano. Ele me dava conta,
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mas, naquele momento, a prioridade do Brasil era a
liberação dos torcedores do Corinthians. Nem com relação aos torcedores do Corinthians nem com relação
à questão que afligia a Embaixada do Brasil na Bolívia
o Governo brasileiro tomou atitude nenhuma. Eu acho
que o que existe é um compadrio ideológico deplorável, que permite que invadam a refinaria de petróleo
da Petrobras na Bolívia e tudo fique por isso mesmo.
É o descaso completo com o interesse econômico do
Brasil e com a questão humana que envolve o Brasil,
no caso dos torcedores do Corinthians e no caso de
um Senador que está ocupando as dependências da
Embaixada do Brasil, um pedaço do território na capital, em La Paz.
O que aconteceu nesse final de semana? Aconteceu uma coisa que eu, como brasileiro, aplaudo: um
embaixador a quem não conheço, o Embaixador Sabóia
– eu vi na televisão –, com aspecto simples, com uma
mochila nas costas, dando uma entrevista verdadeira,
corajosa, dizendo que tinha feito um ato humanitário,
que tinha, sim, feito (dedução minha) aquilo que o Governo brasileiro tinha de ter tido a coragem de fazer,
até para mostrar a sua soberania, a sua estatura no
plano internacional, no contexto sul-americano.
A extradição, o asilo político é um conceito internacional, é uma prática universal. Você passar quatrocentos e tantos dias com um senador, eleito pelo voto
direto, trancafiado numa embaixada, num cubículo,
sem dar solução à sobrevivência dele! O Embaixador
tinha mais é que ter feito o que fez, até porque ouvi
os queixumes do Senador, que ameaçava suicidar-se.
Já imaginou esse senhor meter uma bala no ouvido
dentro do território brasileiro, por inação do Governo
brasileiro!? Esse Embaixador, que vai ter, pelo menos
no que me diz respeito, a minha defesa pessoal neste
plenário, porque acho que ele fez aquilo que o Governo
brasileiro devia ter feito e não teve coragem de fazê-lo.
Ele teve a coragem de fazer. Ele merece o aplauso. E
nada de perseguir a carreira desse senhor, nada de
aplicar retaliações sobre esse senhor, até porque o
anúncio da questão do Senador foi feito reiteradas vezes, várias e várias vezes, sem que se tenha tomado
providência nenhuma. É como se estivesse naquele
cubículo uma figura sem alma, sem fisionomia, como
se fosse um rastaquera qualquer. Não!
Então, o Embaixador Saboia, em minha opinião,
merece o nosso respeito. Ele terá a nossa cobertura
e a nossa defesa permanente, pelo fato de, como brasileiro, como funcionário público brasileiro, ter tido a
coragem de fazer o que o Governo não teve a coragem
de fazer. Atitude subalterna como o foi na questão da
refinaria de petróleo em território boliviano, em que
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a Bolívia, por razões ideológicas, por cavilações ideológicas, humilhou a República Federativa do Brasil.
Ouço com prazer o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Antes da fala de V. Exª, nós já tivemos oportunidade de debater esse tema com o Senador Aloysio.
Essa me parece a chamada diplomacia com dobradiças nas costas, tendo em conta a corrente ideológica
daquele que exerce o poder em outro Estado. Tive
oportunidade de dizer que a Constituição, no art. 4º,
garante a prevalência dos direitos humanos, garante
a dignidade da pessoa humana. Esse Embaixador Sabóia, representante brasileiro, ser perseguido em razão de uma atitude humanitária é uma diplomacia que
para os amigos, tudo; para os inimigos, a força da lei.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN) – Obrigado, Senador Pedro Taques. Concordo inteiramente com o que V. Exª, com muita lucidez,
acaba de declarar.
Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, também,
na tarde desta segunda-feira, é anunciar ao Plenário
uma proposta de emenda à Constituição que encaminhei e que está entregue à relatoria do Senador Francisco Dornelles, que objetiva limitar a constituição de
empresas estatais ou criação de ministérios, não por
medida provisória, como está ocorrendo, mas apenas
por lei complementar, que exige quórum qualificado
para sua apreciação e aprovação.
A PEC, para ser aprovada, é claro que vai exigir
três quintos da Câmara e do Senado. Agora, o que ela
propõe é que criação de órgãos novos, estatais, principalmente, ou ministérios, que já são 39 na República
hoje, sejam objeto de projeto de lei complementar: 41
votos para cima. Quero justificar.
Estamos saindo, provavelmente, daqui para frente,
da crise internacional pela qual passaram os Estados
Unidos, o Japão, a União Europeia e que, por razões
de competitividade, de segurança jurídica, de preparo
do seu povo, dos seus quadros, de sua burocracia, de
sua administração pública, de sua infraestrutura, de sua
carga tributária, pela sua competitividade, estão botando a cabeça do lado de fora, tanto os Estados Unidos,
que estão aí já nadando de braçada, com índices de
crescimento do PIB já confortáveis, senão gloriosos
pelo menos confortáveis, nos criando o problema da
imensa valorização do dólar frente ao real e criando
um acréscimo às dificuldades que já enfrentamos na
questão inflacionária.
A proposta, Senador Alvaro Dias (...) Estive em
São Paulo este fim de semana com um executivo do
partido e me reuni com um economista de alto coturno
e das conversas que tivemos uma me causou especial preocupação, Senador Pedro Taques: a inflação
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com que nós raciocinamos está na ordem de 6% a
6,5% e lá pelas tantas perguntei a ele se a ele, como
brasileiro e como economista, não criava apreensão a
perspectiva de inflação acima de 7%, 7,5%. Ele virou
para mim e disse: Senador, 7,5%? Abriu uma transparência e projetou qual é a inflação real do Brasil, hoje,
descontados os itens da economia administrada, os
preços administrados, quais são: transporte público,
combustíveis, energia elétrica.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Energia elétrica para cumprir aquilo que o Governo brasileiro anunciou, R$17 bilhões estão sendo
gastos para conter a tarifa num patamar, conforme
anúncio, que não sei se vai se sustentar, feito por Sua
Excelência a Presidente Dilma; não vai conseguir se
sustentar sem subsídio. Não houve providência, houve
subsídio real do Governo brasileiro para que a energia elétrica, a tarifa se mantivesse naquele patamar.
Combustível com esse preço do dólar vai crescer
inevitavelmente, não tem quem segure – a não ser que
se queira quebrar a Petrobras. Os transportes públicos
são objeto de insatisfação que leva as pessoas às ruas.
Se você desconsiderar o torniquete dos preços
administrados de transporte coletivo, de energia elétrica
e de petróleo, que são insustentáveis no médio prazo,
a inflação hoje já é 8%, já é hoje 8%, e daí para serem 9% ou 10% é um pulo, é um problema seriíssimo.
Então, o Brasil está num fio de navalha para perda
da competitividade. Já há quem fale o Brasil perder o
grau de confiabilidade que conquistou a duras penas.
Já está se falando em perda do grau de responsabilidade. E ainda insistem em fazer aquilo que eu quero
combater com essa proposta de emenda à Constituição: criação de estatais uma atrás da outra. No final do
governo Fernando Henrique Cardoso, eram 107; hoje
são 150. Bom, se fossem 43 novas estatais portentosas,
eficientes, estava calado e estava aplaudindo. Agora,
quero trazer, ainda que rapidamente, e peço a V. Exª,
Senador Presidente, um minuto só da sua tolerância
para citar alguns casos.
Em 2010, por medida provisória, o Governo criou
a Empresa Brasileira do Legado Esportivo Brasil 2016.
Eu vou repetir: Empresa Brasileira do Legado Esportivo
Brasil 2016. Gastou no projeto quase R$5 milhões. Já
foi fechada. Criou e, pelo ridículo que era, pela inobjetividade das suas ações, de suas intenções, até talvez
tivesse uma boa intenção, mas a formulação era tão
capenga que eles próprios que criaram fecharam. E
gastaram R$5 milhões.
O Banco Popular, o famoso Banco Popular, criado
em 2003 e fechado em 2010, objeto de escândalos e
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escândalos, um dos seus presidentes esteve envolvido
com a questão do mensalão, consumiu R$700 milhões.
Foi criado e foi fechado, mas levou R$700 milhões do
contribuinte brasileiro. A CEITEC é uma empresa estatal criada para produção de chips, como se a indústria
brasileira não fosse capaz, o capital privado de produzir chip eletrônico. Investiram R$700 milhões. Até hoje
nenhum faturamento, nenhuma produção expressiva
aconteceu. Produto da megalomania de um Governo
que pensa que o Estado brasileiro é eficiente e capaz
de fazer tudo quando não o é.
Eu quero aqui citar, para terminar, a minha preocupação maior com uma tal de EPL. Essa EPL, acho
que é uma empresa de planejamento, de logística. Ela
foi criada agora, em agosto de 2012. Ela está completando o bolinho de aniversário, uma velinha, o primeiro
aniversário. Pelo cronograma, ela já deveria ter feito
leilão de concessão ou permissão para 7.600 Km de
rodovias e 10.000 Km de ferrovias, e devia ter concluído o projeto – graças a Deus não concluiu – do trem
bala. Não vez um leilão, um só leilão; dos 10.000 Km
de ferrovia e 7.500 Km de rodovia, não fez um só. Por
uma razão só. É que, nesse Governo, há uma convicção envergonhada do prestigiamento do capital privado,
mas, mesmo assim, cuidam e criam permanentemente
de aparelhar o Estado, criar instrumentos para gerar
emprego. Sabe quanto é, Senador Pedro Taques, que
se vai gastar, até 2014, só com a administração do
projeto do trem-bala? Um bilhão de reais! Um projeto
que, como está concebido, é absolutamente inviável
do ponto de vista econômico-financeiro. Há uma loucura superposta a outra. E eu acho que é preciso que
o Brasil tome conhecimento disso. E o meu projeto,
que reconheço vai gerar muita discussão – e precisará gerar –, vai oportunizar a discussão da eficiência
do Estado brasileiro.
Se V. Exª me permitir, eu ouço, mais uma vez, a
preciosa observação do Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Agripino, V. Exª fez referência à EPL,
que é dirigida pelo famoso Bernardo Figueiredo. Vai
gastar essa fortuna, nababesca fortuna, e não tem
recurso para fazer a chamada Ferrovia de Integração
Centro-Oeste, a FICO, que ligará Campinorte, em
Goiás, até Lucas de Rio Verde, no médio norte do Estado de Mato Grosso, um Estado que está ajudando
o Brasil, mas o Brasil não está ajudando o Estado de
Mato Grosso. Essas estatais novas me parecem com
parentesco com o “ET de Varginha”; alguns têm respeito a eles, mas só que o “ET de Varginha” não existe.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Senador Pedro Taques, só para encerrar: V. Exª
falou sobre ferrovia, e aí entra uma pérola chamada
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Valec, do Juquinha, um condenado, uma pessoa julgada, que era Presidente da Valec e que promoveu,
– segundo as acusações que estão postas, eu não
tenho nenhum elemento de prova – desvio de milhões
e milhões de reais. E, enquanto isso, nem a Ferrovia
Norte-Sul, nem a Leste-Oeste se completam, nem aquilo que o Brasil precisa acontece. Acontecem as segurobras. Há uma Segurobras aí em curso. Acontecem
essas coisas que são verdadeiros absurdos, e o meu
projeto, a minha proposta de emenda à Constituição
pretende, no mínimo, criar dificuldades para que não
se cometa o escárnio com a população brasileira de
se insistir em criar elementos que só gastam dinheiro
através de malfadadas medidas provisórias.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado Senador Agripino.
E agora, com a palavra, o Senador Pedro Taques.
Enquanto o Senador Pedro Taques se dirige ao
púlpito, a Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está convocada sessão
conjunta solene do Congresso Nacional a realizar-se
no dia 27 de agosto do corrente, terça-feira, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada à Solenidade de Entrega do Relatório Final da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a
Mulher à Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff.
Então, está sendo convocada para amanhã, às
11 horas, uma sessão solene no plenário do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Pedro
Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
amigos que nos acompanham pelos vários canais de
comunicação do Senado da República, amigos das
redes sociais, subo à tribuna para tratar de dois temas.
O primeiro, muito rápido, para dizer que apresentei o relatório preliminar do Código Penal, semana
passada, e algumas pessoas – e eu gostaria de me
dirigir a elas – estão fazendo críticas a que eu, como
relator, teria reduzido a pena dos crimes praticados,
perpetrados contra animais; críticas terríveis, alguns
prometendo me espancar na rua. Estão protegendo
os animais, mas querem espancar um animal racional,
ao menos relativamente racional. Estão pedindo res-
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peito aos animais irracionais e estão agindo de forma
também irracional, porque não leram o projeto – não
leram o projeto.
Eu gostaria de citar a Samara Reis, o Leo Telles, a
Célia Kaffer, uma atriz famosa – ou que consta famosa
–, Hellen Jabour, uma outra, Thaila, Aila – parece-me
que é esta a pronúncia, que eu não a conheço, nunca assisti a nenhuma novela com ela –, Giulia Daniel,
Juliano Lopes, Thalita Pires, Simone, Célia Menezes,
críticas assim, querendo me espancar, dizendo que
sou reacionário, por ter diminuído a pena, ou as penas,
dos crimes contra os animais.
Quero dizer que uma das características que nos
diferenciam dos animais irracionais é que o homem
pode pensar, o homem tem inteligência para formular;
o homem e a mulher possuem inteligência, não podem
ter preconceito. Aliás, a Constituição da República,
Senador Agripino, estabelece o dever fundamental de
ser diferente ou olhar o outro com os olhos dos outros.
Portanto, uma das nossas diferenças com os animais
irracionais é justamente que nós possamos ter a razão
como instrumento de nossas atuações.
Em nenhum momento foi diminuída a pena dos
crimes praticados contra animais. Aliás, a Lei nº 9.605,
de 1998, estabelece os crimes contra a fauna – a fauna
silvestre, a fauna doméstica, a fauna exótica, a fauna
ictiológica. Para os crimes ali previstos, no relatório, as
penas foram aumentadas como instrumento de proteção. O que houve foi que a Comissão de Juristas,
encarregada de elaborar o anteprojeto, estabeleceu
penas para proteção dos animais de forma exasperada, penas exasperadas.
Para que V. Exª tenha ideia, uma das penas, especificamente para o caso de maus-tratos a animais,
era mais elevada do que a pena do infanticídio. Isso
não se apresenta como razoável, e eu, como Relator
do Projeto do Código Penal, tive por bem estabelecer a
chamada razoabilidade ou proporcionalidade da pena.
Assim, ao oferecer a proposta de emenda substitutiva, foi proposto, energicamente, o aumento do rigor
penal no combate aos crimes contra os animais, diferente do que estão dizendo aí: em um só post, mais
de cinco mil pessoas querendo me espancar na rua
como se espancam animais irracionais, Srs. Senadores!
Hoje a matéria, basicamente, como disse, regulamentada pela Lei nº 9.605, de 1998, demonstra-se
insuficiente para a efetiva proteção que a questão exige. Como exemplo, menciono o crime de matar animal
silvestre sem autorização da autoridade competente.
Atualmente, tal crime é apenado com detenção de seis
meses a um ano mais multa – seis meses a um ano
mais multa. Está na Lei nº 9.605, de 1998. Mediante
o substitutivo que apresentamos, a pena passará a
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pena de prisão de dois a quatro anos. É o art. 405 do
substitutivo.
Outro exemplo pode ser apontado: o crime de
maus-tratos aos animais. Hoje essa matéria, Senador
Agripino, é regulada pelo art. 32 da Lei nº 9.605, de
1998, de que um conhecido Ministro do STJ, de grande
conhecimento nessa área, Herman Benjamin, foi um
dos grandes colaboradores. A pena lá estabelecida é
de detenção de três meses a um ano e multa. No nosso substitutivo, a pena para esse mesmo crime passa
a ser de seis meses a três anos – está no art. 408.
Portanto, não houve, de nenhuma maneira, redução do que já existe; o que houve foi que nós fizemos a adequação, porque não é possível que o crime
de maus-tratos a animais possa ser penalizado, no
preceito secundário da norma penal, mais elevado do
que o crime de infanticídio e do abortamento, porque
isso não se apresenta como razoável, porque o bem
jurídico que possui a maior dignidade penal é a vida
daqueles animais que são racionais – ao menos alguns são racionais.
Então, eu quero dizer para estes cidadãos aqui
que a democracia exige responsabilidade. Antes de criticarmos, nós precisamos conhecer o que está escrito.
Eu quero expressar a estas pessoas o meu respeito,
porque, como Senador da República, eu acredito que a
pressão só é importante para transformar o carvão em
diamante, e Senador e Deputado Federal não podem
ser daqueles que não aguentam pressão.
Senador Agripino, apresentei o relatório. As penas
para os crimes de maus-tratos a animais são penas
mais elevadas do que estas que estão estabelecidas
hoje na Lei 9.605. Mais elevadas, como aqui eu citei
algumas. E a estas pessoas que estão agindo de forma
irracional eu expresso o meu total respeito, porque, na
democracia, até pronunciamentos irracionais devem
ser respeitados.
Muito bem. O segundo tema que aqui eu venho
tratar é um tema paroquial, mas, por ser paroquial,
não significa que seja desimportante. Eu quero tratar
da educação no Estado de Mato Grosso. Dia após dia,
estamos a demolir o chamado Estado Social, o Estado
do Bem-Estar Social. Falo daquele Estado que aponta
para o futuro, promovendo políticas e regras voltadas
para a igualdade e para a diminuição das diferenças
entre os cidadãos. Aquele Estado que trabalha para
se aproximar daquilo que chamamos de sociedade de
semelhantes, para que cada ser humano seja considerado e respeitado. Repito: para que cada ser humano
seja considerado e respeitado, ele precisa ter uma vida
digna, não pode ser transformado em mero objeto do
Estado, porque o Estado existe em razão do cidadão.
Quando falamos em dignidade da pessoa humana,
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pressupõem-se algumas condições básicas de existência, entre as quais a educação está inserida. E não
há que se falar em educação sem pensar num dos
principais atores envolvidos no processo educacional,
que são os professores.
Lamentavelmente, nesta segunda-feira, dia 26 de
agosto, os professores das escolas públicas do Estado
de Mato Grosso, Estado que eu aqui, com muita honra,
represento, estão em greve há 15 dias, Sr. Presidente.
Estão em greve há 15 dias. A insatisfação quanto aos
salários defasados, ambiente de trabalho inapropriado
e baixo investimento efetivo em educação são apenas
alguns dos fatores que construíram um sentimento
comum, que culminou na paralisação de 36 mil profissionais e que deixou cerca de 430 mil alunos fora das
salas de aula. Repito: 36 mil profissionais em greve, e
cerca de 430 mil alunos fora das salas de aula.
E qual seria a razão dessa insatisfação, Srªs Senadoras, Srs. Senadores? As reivindicações são novas?
Cidadãos do Estado de Mato Grosso que nos
acompanham pelos instrumentos de comunicação
desta Casa, na pauta de reivindicações, os professores exigem:
– reajuste salarial de 10,41%;
– dobrar, em 7 anos, o poder de compra da categoria, hoje considerada uma das menos valorizadas
do serviço público mato-grossense;
– aplicação dos 35% dos recursos na educação
como prevê a Constituição Estadual;
– viabilizar maior transparência na aplicação dos
recursos educacionais;
– integralizar o piso salarial;
– aplicar a hora-atividade aos professores contratados;
– dar posse aos classificados no último concurso
público para a área da educação;
– melhoria na estrutura das escolas.
O movimento ganhou força, e, na semana passada, os professores das escolas públicas de Cuiabá
também entraram em greve – das escolas públicas
municipais – para reivindicar reajuste salarial. A categoria municipal, que já recebeu reajuste de 6,97%,
luta agora por mais 4% de aumento, o que representa um reajuste, somado, de 10,9%. Nós confiamos no
Prefeito Mauro Mendes, temos certeza de que ele vai
resolver esse impasse.
Srs. e Srªs Senadores, eu conheço muito bem
essa sensação de indignação dos professores. Também conheço a realidade dos alunos das escolas públicas. Afinal, fui aluno de escola pública, e a minha
mãe aposentou-se como professora, Senador Alvaro.
Do ponto de vista do aluno, sei o que é ter raiva de
querer e não poder ir à escola. Facilmente se ouvia:
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“É culpa dos professores que entraram em greve!” Se,
por um momento, cheguei a concordar com essa afirmação, logo passei a discordar. Desde criança, eu já
pude entender: a culpa não é do professor!
Cresci vendo minha mãe cercada de um arsenal de trabalho que ela levava pra casa: eram diários
de classe, planos de aula, elaboração de atividades,
provas, trabalhos, correções, projetos, lembrancinhas
para as festas de datas comemorativas. Ou seja: depois de cumprirem sua jornada de trabalho, depois de
se submeterem muitas vezes a situações de violência
moral e até mesmo física, os professores não deixam
de trabalhar. E o salário? Como diria o professor Raimundo, personagem do nosso famoso humorista Chico
Anysio: “O salário? Ó!” – é muito pequeno o salário.
Não é de hoje, Senadores, que a educação brasileira atravessa uma crise. A pauta de reivindicações
dos professores não é nova. São anos de descaso do
Poder Público, que são evidenciados pelo levantamento do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público
do Estado de Mato Grosso (Sintep-MT), que aponta
que o percentual de adesão à greve ultrapassa 80%.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os exemplos da falta de estrutura são retratados diariamente na
imprensa local. Em Rondonópolis, por exemplo, cidade
que fica a 218km de Cuiabá, as atividades físicas na
Escola Estadual Prof. Carlos Pereira Barbosa foram
interrompidas, porque a obra da quadra iniciada há
cinco anos não foi concluída. Há cinco anos! O terreno de areia é o único espaço para que os alunos possam desenvolver suas atividades físicas. O prédio foi
construído há mais de vinte anos. A falta de estrutura
também é observada na Escola Estadual Prof. João
Batista, de Tangará da Serra, que fica a 242km ao norte
de Cuiabá. No colégio, que tem cerca de 950 alunos,
muitas carteiras estão quebradas, e o teto também
está cedendo. O prédio tem 30 anos e nunca passou
por uma reforma.
Isso nos faz refletir, Srªs e Srs. Senadores, sobre as prioridades. Em outra ocasião, já falei sobre
os lamentáveis índices da educação pública em Mato
Grosso, que conseguem ser piores que os do resto
do Brasil. Em abril deste ano, a Secretaria de Educação do Estado teve as contas de 2011 rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas
apontou uma série de práticas irregulares de gestão:
são descontroles e desatendimentos às legislações
licitatória, contábil e de responsabilidade fiscal.
Como se já não bastasse o atestado de deficiência
na gestão dos recursos públicos voltados à educação,
ainda temos que conviver com novas situações como
o famoso caso do salmão. O Secretário de Educação
do Estado comprou milhões de reais, ao que consta,
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em salmão. Ele deve ser um aficionado por este tipo
de iguaria. Salmão... Quando ele deveria comprar um
pintado, um matrinxã, um pacu, que é um peixe da região, mas salmão?! Muito bem. Muito bonito isso. Até
parece que vivemos em outro país.
Chega a parecer piada ter conhecimento de que a
Secretaria de Educação do Estado iria desembolsar R$7,7
milhões para alimentação de servidores durante o curso
de formação continuada, com um cardápio que previa
pratos sofisticados como salada de mariscos e salmão
ao molho tártaro. Bonito isso, não é? Salada de mariscos e salmão ao molho tártaro. Confesso que eu prefiro
ventrecha de pacu; eu prefiro pintado ao escabeche ou
uma Maria Isabel ou, quem sabe, uma mojica de pintado.
Sr. Governador, tudo isso enquanto os professores estão em greve.
Encarar o desafio de fazer uma profunda reforma no sistema educacional não é tarefa fácil. Não são
apenas os professores que clamam, justamente, pelos seus salários. O Sintep estima que hoje o Estado
precisa contratar mais 5 mil profissionais para atender
as demandas.
O Tribunal de Contas do Estado também já fez
muitas recomendações e apontou dezenas de falhas.
Enquanto isso, salada de marisco; enquanto isso,
salmão ao molho tártaro.
Precisamos aumentar, de forma gradativa, o investimento em educação no Estado para 5% do PIB;
criar ações de incentivo à permanência na escola do
aluno do ensino médio, que apresenta altas taxas de
abandono e repetência; ampliar ações para redução
das taxas de analfabetismo escolar. Em Mato Grosso,
o analfabetismo ainda atinge 7,4% da população de 15
anos ou mais, o maior índice da Região Centro-Oeste.
Entre os jovens de 18 a 24 anos, a situação é bastante
grave. Apenas cerca de 30% dessa população é coberta pela escolarização formal.
Precisamos ainda, de acordo com o Tribunal de
Contas, criar grupos de estudos para definição de ações
emergenciais e de caráter continuado em educação que
garantam uma evolução da qualidade do ensino nos seguintes indicadores: permanência de crianças de 4 a 17
anos na escola; taxa de conclusão do ensino médio aos
19 anos; anos de atraso escolar; escolaridade média
em anos de estudo das pessoas com 25 anos ou mais;
taxas de aprovação, abandono, evasão, repetência e
reprovação no ensino estadual; qualidade da educação
por meio da análise do desempenho médio na prova
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); e número
de docentes com curso superior, no ensino fundamental.
Amigos do Estado de Mato Grosso, o Estado que
respeita os direitos fundamentais do cidadão continua

Terça-feira 27

sendo, como expressão de poder e organização fundamental da sociedade, importante para o futuro do
nosso povo. Abandonar a educação pode significar o
suicídio do processo de libertação dos cidadãos que
ainda não têm acesso a essa garantia constitucional.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
da qual somos signatários, afirma, de forma expressa,
que a educação deve:
[...] visar à plena expansão da personalidade
humana e ao reforço dos direitos do homem e
das liberdades fundamentais e deve favorecer
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais
ou religiosos [...]
Estamos seguindo esse caminho? Penso que não.
Tratar da educação hoje não significa apenas
mudar a realidade desta geração, o que fizermos para
beneficiar todos os envolvidos neste processo vai decidir nada mais, nada menos que o futuro de um país.
Aquilo que aprenderem agora, na escola, vai decidir
se o País estará à altura dos desafios do futuro, e podemos iniciar esta transformação ouvindo as reivindicações dos professores.
Quero, aqui, expressar meu apoio aos professores
do Estado de Mato Grosso e dizer menos salada de
marisco, menos salmão ao molho tártaro e mais educação e mais respeito aos profissionais da educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – E agora, com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Antes, porém, a Presidência designa o Senador Gim Argello, para integrar, como titular, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nos
termos do Ofício nº 163, de 2013, da Liderança do
Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 163/2013-BLUFOR
Brasília, 22 de agosto 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 meu nome,
Senador GIM para integrar, como membro Titular, a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE.
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 – PRB.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência designa, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução do Senado
Federal nº 34, de 2013, o Senador João Durval, para
integrar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill, de acordo com a indicação da Liderança do Partido
Democrático Trabalhista (PDT), nos termos do Ofício
GLDPDT – 11, de 2013, de 21 de agosto de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GLDPDT-011/2013
Brasília, 21 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência, e, em resposta ao Ofício nº 1844/2013-SF, indicar
o Exmº Sr. Senador João Durval para integrar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill, nos termos
do art. 4º da Resolução nº 34 de 2013.
Ao ensejo a Vossa Excelência meus protestos
de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, _ Senador Acir Gurgacz Líder
do PDT no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, no final desta sessão desta segunda-feira, venho à tribuna com a missão de manifestar
solidariedade e apoio ao Diplomata Eduardo Saboia,
que, neste momento, encontra-se no Itamaraty para
ser questionado pelo Ministro Antonio Patriota sobre
a libertação do Senador Molina, da Bolívia, que se
encontrava exilado há 15 meses na Embaixada brasileira de La Paz.
E também, ainda neste final de sessão, abordar
outra questão essencial para o País, saúde pública,
com o apelo que, certamente, deverá ser repetido nos
próximos dias, para que o Senado Federal rejeite a
Medida Provisória Mais Médicos.
São duas questões, portanto, Sr. Presidente.
A primeira delas. Não há razão para que o Governo brasileiro instaure um inquérito com o objetivo de
punir o Sr. Eduardo Saboia que, a nosso ver, cumpriu
o seu dever de forma ousada, mas sobretudo humana, libertando o Senador Molina, que se encontrava,
não como asilado político, mas como uma espécie
de preso político na Embaixada brasileira em La Paz.
Acompanhamos esse episódio. Sobretudo, o Sr. Eduardo Saboia o acompanhou de perto. Percebemos,
durante esse período de meses, de 15 meses, o seu
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desconforto diante da passividade do Governo brasileiro. Em mais de uma oportunidade, ele se manifestou
desconfortável com a situação.
O Sr. Molina é adversário de Evo Morales, o adversário mais voraz de Evo Morales. Exerce atividade
na oposição e tem denunciado não só o Poder Executivo do seu País, como também o Poder Judiciário,
que na Bolívia não é caracterizado pela independência.
Vamos citar algumas das denúncias do Sr. Roger
Pinto. No dia 16 de abril de 2011, o Sr. Roger Pinto
apresentou áudio em que a Advogada Mary Carrasco,
o Promotor Marcelo Soza e o Vice-Ministro do Regime e do Interior Marcos Farfán fazem acordo sobre o
destino de alguns processos. Diante desse material,
o Procurador-Geral recusou denunciar os envolvidos.
Antes, o Senador já havia denunciado à Ministra de
Transparência Institucional e Luta Contra a Corrupção
sobre ações de nepotismo. Denunciou, também, truculência policial, quando do assassinato de Eduardo
Rózsa, no Hotel da Américas, em 16 de abril de 2009.
Apresentou dossiê com possível envolvimento de agentes governamentais com o narcotráfico. Esse documento era fundado no envolvimento do ex-General René
Sanabria, que foi chefe da Divisão Antidrogas, entre
2007 e 2009. Era assessor do Centro de Inteligência
e Geração de Informação, desde fevereiro de 2010.
Outras denúncias foram apresentadas pelo Senador Roger Pinto. Contra ele também algumas denúncias
foram apresentadas. Independentemente de ter culpa
ou não ter culpa, o que ficou visível foi a parcialidade,
a extrema parcialidade, e falta de independência do
Poder Judiciário local, que se coloca sempre à disposição do Poder Executivo do Sr. Evo Morales.
Por essas razões, o Brasil concedeu a Molina o
asilo diplomático. E é bom destacar também a violação ao art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, que foi ratificada pela Bolívia, desde 20 de
junho de 1979, que trata das garantias judiciais. Essas
garantias judiciais não estavam sendo oferecidas ao
Sr. Molina. Não há independência e imparcialidade no
sistema judicial boliviano para atores políticos oposicionistas, e é o caso do Sr. Molina.
Mas, Sr. Presidente, o que importa dizer nesta
hora é que todas as tentativas frustraram de obter
salvo-conduto para o Senador boliviano. Em maio, protocolei, junto à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos,
petição para que essa organização contribuísse com
o objetivo de se oferecer salvo-conduto ao Senador
da Bolívia.
Infelizmente, não houve manifestação da Organização dos Estados Americanos. Ao que consta, não
houve. Pelo menos, a divulgação não ocorreu. Não
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houve, portanto, ação, por parte dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Senador corria
risco de vida. Ele estava depressivo, com problemas
de cálculo renal, com sua saúde comprometida, estava sem tomar sol havia 15 meses, vivendo em um
cubículo a ele reservado na Embaixada brasileira, sem
poder receber visitas. Enfim, essa era sua situação.
Em determinado momento, desta tribuna, denunciamos que o Governo brasileiro estava afrouxando diante do governo da Bolívia. Neste momento, nós
manifestamos nossa solidariedade e apoio a Eduardo
Saboia. Fez ele o que o Governo brasileiro deveria ter
feito e não fez: assumiu a responsabilidade. Nós não
queremos discutir o mérito quanto ao Senador Molina ter sido acusado ou não ter sido acusado, ter sido
denunciado ou não ter sido denunciado pelo Governo
de Evo Morales; o que importa é que ele estava sob
os cuidados do Governo brasileiro. A responsabilidade por sua vida era do Governo brasileiro, e o que se
assistia era a afronta, brutal afronta, a direitos humanos, violência contra o estado de direito democrático... Enfim, o que nós estávamos verificando é que o
Senador Molina, da Bolívia, na Embaixada brasileira,
era vítima da arbitrariedade de um governo que não
tem muito apego a direitos humanos, à democracia e
à liberdade. Portanto, nosso apoio a Eduardo Saboia.
Mas eu quero, também, Sr. Presidente, destacar
que essa polêmica em torno da importação de médicos
estrangeiros vai se tornando aguda em várias frentes.
A importação de 4 mil médicos cubanos para atuar
no interior do País será, inclusive, questionada pelo
Ministério Público do Trabalho. O Procurador José de
Lima Ramos Pereira, que comanda, no órgão, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, diz que a forma de contratação fere
a legislação trabalhista e a Constituição Federal. Um
dado relevante: quase 40% dos 199 médicos cubanos
com registros ativos no País estão nas capitais de 5
Estados: São Paulo, Tocantins, Paraná, Pernambuco e
Ceará. O levantamento foi feito a partir da pesquisa Demografia Médica no Brasil, com dados de 1991 a 2012.
Esses médicos tiveram os seus diplomas revalidados
por universidades ou, a partir de 2011, pelo Revalida.
Assim como demais estrangeiros ou formados
no exterior, os cubanos têm dificuldades para serem
aprovados no Revalida. Em 2011, dos 16 que tentaram,
só três foram aprovados. Em 2012, a reprovação foi
semelhante: 16 tentaram e quatro passaram.
É coerente, razoável que os médicos cubanos
que atuem no Brasil sejam submetidos aos exames
de qualificação que são pedidos aos profissionais de
outros países e provas nas quais demonstrem que
dominam o idioma português.
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Segundo o Conselho Federal de Medicina, a
medida é eleitoral, irresponsável e desrespeitosa, por
permitir o exercício da medicina por pessoas que não
foram submetidas a exames de qualificação nem de
domínio do idioma, e viola os direitos individuais humanos do trabalhador, assim como expõe a saúde da
população a situações de risco.
Um relato sobre as dificuldades vividas num hospital do País.
Sr. Presidente, Sr. Senador Eduardo Amorim,
a quem vou conceder também um aparte, depois do
aparte de V. Exª, Senador, vou trazer um exemplo do
que ocorre com a saúde pública no Brasil. Não um
exemplo de qualquer cidade, mas de uma cidade modelo, Maringá, 23ª cidade em qualidade de vida no País.
Pois bem. O relato que vou apresentar é de um
médico do Plantão do Pronto Atendimento do Hospital Universitário de Maringá, hospital que foi construído durante o meu governo no Paraná, há cerca de
23 anos. É um hospital de uma universidade de uma
cidade importante, a terceira cidade do Paraná, a 23ª
cidade em qualidade de vida no País. É este relato
que vou apresentar.
Mas, antes, um aparte a V. Exª, com satisfação.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Obrigado, Senador Alvaro Dias. Confesso que, como médico, eu esperava mais, não apenas
mais médico, mas eu confesso que eu esperava mais
saúde, mais vida digna para todos nós brasileiros.
Eu acho que o Governo Federal está perdendo uma
grande oportunidade não só, Senador Alvaro Dias, de
lutar e promover mais saúde para todos nós, brasileiros, adotando, definitivamente, uma política de recursos humanos para todas as categorias, para todos os
profissionais de saúde, como em tempos passados,
quando os médicos, os enfermeiros, os assistentes
sociais faziam concursos e sabiam que ali iriam trabalhar pelo resto da vida, porque tinham uma garantia
constitucional de emprego para o resto da vida e teriam condições dignas de trabalho, teriam condições
de viver e de lutar por aquela sociedade. Esses médicos, esses profissionais, esses enfermeiros, esses
assistentes sociais, muitas vezes, eram conhecidos,
eram tidos como os sacerdotes daquela comunidade,
daquela sociedade. Cito aqui o exemplo do Cesp, da
Sucam. Era adotado o princípio da carreira: o profissional era estimulado a trabalhar naquele ambiente.
Digo que fiquei decepcionado porque esperava que o
Governo adotasse realmente uma política de recursos
humanos, estabelecendo todas as categorias e dando
a todos os profissionais, ao médico ao enfermeiro, ao
motorista da ambulância, ao condutor da ambulância,
uma condição muito melhor de trabalho e uma esta-
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bilidade na sua profissão, no seu emprego, para que
pudesse dizer: “puxa, aqui estou salvando vida. Como
vale a pena! Ao terminar o meu dia, vou agradecer ao
bom Deus a oportunidade de ter trabalhado, de ter, no
meu dia, salvado e ajudado a salvar muitas vidas e,
com certeza, evitado muito sofrimento”. Como médico,
como profissional, eu digo que fica essa frustração,
essa decepção neste momento que estamos vivendo.
Não estou aqui para proteger nenhuma categoria. Eu
digo que o Governo deveria ter adotado, deveria ter
feito uma política de recursos humanos envolvendo
todas as categorias, que estimulasse os profissionais
da saúde a se fixarem em qualquer canto deste País.
Médico do SUS, só do SUS; enfermeiro do SUS, só
do SUS. Como já temos o exemplo dos defensores
públicos, que trabalham exclusivamente com aqueles
que não podem contratar um advogado, verdadeiros
abnegados, fazendo uma comparação, uma analogia
com a saúde pública.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Agradeço, Senador Eduardo Amorim, o seu aparte.
Pois não, Senador.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Só complementando a sua fala, digo que
à Comissão que analisa a Medida Provisória nº 621,
que trata do Mais Médicos, já apresentei alguns requerimentos convidando o Procurador-Geral do Trabalho,
para que ele realmente fale dessa relação de emprego, além de outros envolvidos e outras autoridades
relacionadas à saúde. Mas o Procurador do Trabalho
já está no nosso requerimento. Nós pedimos, nós o
convidamos para que ele venha se manifestar sobre
essa relação de trabalho.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Senador Eduardo Amorim, muito obrigado. V.
Exª, como médico competente que é, sabe do caos
que há na saúde brasileira e sabe também que a prioridade não é trazer médicos de fora, mas, sim, oferecer
condições para que os médicos daqui e os de fora que
possam vir tenham condições de exercer a Medicina
oferecendo um serviço de saúde de qualidade, porque
a saúde do povo tem que ser a suprema lei e tem sido
a suprema incompetência do Governo.
Às vezes, nós temos dificuldade de compreender
decisões que são adotadas e que nos parecem despropositadas, como essa de importar, de uma só vez,
um estoque de 4 mil médicos de Cuba, como se Cuba
fosse uma fábrica de médicos.
Mas eu quero apresentar um exemplo do que é
a saúde no País. Eu não vou citar o nome desse médico de Maringá, porque não pedi a ele autorização
para tal, mas ele me encaminha o relatório de um dia
de trabalho, dia 22 de agosto último.
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No setor de emergência, ele, como plantonista,
verificou o drama de 8 pacientes e passou a relatar,
para que eu tomasse conhecimento. Oito pacientes
graves, internados, aguardando vagas. Omito os nomes dos pacientes.
Um deles tem 28 anos, vítima de ferimento por
projétil de arma de fogo, com peritoniostomia, entubado, no respirador, em ventilação mecânica, em
estado grave, necessitando de suporte em Unidade
de Terapia Intensiva. Outro tem 69 anos, acometido
por acidente vascular cerebral, do tipo isquêmico, é
hipertenso prévio, sofreu AVC no dia 20 de agosto de
2013, em estado grave, necessita de suporte em UTI.
Outro: uma senhora de 82 anos, acometida de AVC
isquêmico atingindo o hemisfério direito, hipertensa e
diabética prévia, sofreu o AVC no dia 20 de agosto de
2013, em estado grave, necessitando de suporte em
UTI. Outro: 40 anos, acometido de AVC isquêmico,
hipertenso prévio, sofreu o AVC no dia 20 de agosto
de 2013. Em estado grave, necessitando suporte em
UTI. Outro: 76 anos, com síndrome coronariana aguda, com revascularização do miocárdio há dez anos,
com AVC prévio e hipertenso prévio. Em estado grave,
necessita de suporte em unidade coronariana. Outro:
73 anos, acometida de AVC do tipo hemorrágico no
dia 20 de agosto de 2013...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– ... hipertensa prévia. Estado grave, necessita de suporte em UTI. Outro: 51 anos, acometido de síndrome
coronariana aguda, hipertenso e diabético prévio. Em
estado grave, necessita de suporte em unidade coronariana. Outro: 54 anos, acometido de SCA, infarto
do miocárdio, há 45 dias, com insuficiência cardíaca
prévia. O estado é grave e necessita de suporte em
unidade coronariana.
O médico escreve:
Todos esses pacientes estão cadastrados na
Central de Leitos, aguardando uma vaga que
não chega. Confio no bom senso de V. Sª de
que algo fará para melhorar essa situação. Envio esse comunicado a V. Exª por desespero,
porque aqui a nossa atuação tem um limite, o
qual, por mais que desejemos, não conseguimos avançar. Como V. Exª pode notar, o nosso problema não é falta de médicos, é falta de
vagas. É incompetência de gestão. Não será a
vinda de médicos cubanos, marcianos, ou seja,
de onde vierem, que resolverá essa situação.
São as palavras de um médico.
Senador Ruben Figueiró, V. Exª fez hoje um excelente pronunciamento sobre este assunto. O relato
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que acabo de fazer é de uma cidade importante, uma
cidade privilegiada, porque é a 23ª cidade em qualidade de vida do País, que tem uma universidade com
faculdade de Medicina. Aliás, a cidade de Maringá
tem três faculdades de Medicina, uma cidade que tem
uma estrutura extraordinária. Pois bem, nesta cidade,
estamos vivendo esse drama. O relato é de um dia de
plantão no hospital universitário, com oito pacientes
graves aguardando vagas que não existem.
Portanto, a questão vai além do médico. O médico
é importante; eles devem ser suficientes. Se necessário, devem, sim, ser importados, desde que façam o
exame Revalida, para não oferecer risco à população
brasileira. Mas, muito mais do que médicos, a saúde
pública no País necessita de recursos, de competência administrativa, de planejamento e de honestidade.
O apelo que estamos fazendo nesta hora é para
que essa medida provisória Mais Médicos seja a âncora de um grande debate sobre saúde pública no
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, expectadores da TV Senado, todos
que nos acompanham pelas redes sociais, durante a
campanha presidencial, em 2010, a então candidata e hoje Presidente da República, Dilma Rousseff,
comprometeu-se com os sergipanos de que o próximo
campus avançado da Universidade Federal de Sergipe
seria no Município de Nossa Senhora da Glória, alto
Sertão sergipano.
Pois bem, já estamos no curso do terceiro ano do
seu mandato e, até o momento, esse sonho, compartilhado não apenas pelos sertanejos, mas por todos
nós sergipanos, que nos preocupamos com o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso povo, ainda,
Sr. Presidente, não saiu do papel.
Mas, como disse Euclides da Cunha – abro aspas: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte” – fecho
aspas. E é suficientemente forte, Sr. Presidente, também para não desistir de seus sonhos. É verdade que
temos acompanhado uma grande mobilização popular,
na região, em prol do campus da Universidade Federal
de Sergipe, no Sertão.
É fato que, em 2011, cerca de sete mil pessoas
participaram, em Nossa Senhora da Glória, da marcha
UFS no Sertão, com o objetivo de chamar a atenção
para a necessidade de um polo universitário na região.
Agora, Sr. Presidente, no início deste mês, aconteceram manifestações em alguns Municípios, que reu-
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niram milhares de estudantes, professores, gestores
de Municípios do Sertão sergipano, parlamentares de
todas as esferas e lideranças de movimentos sociais,
que se uniram para marchar em defesa da implantação
de um campus da Universidade Federal de Sergipe,
no Município de Nossa Senhora da Glória. Município
que, por sua localização central, é estratégico e possibilita fácil acesso para todos os Municípios do Alto
Sertão de Sergipe.
Não podemos negar que o projeto de interiorização da universidade vem acontecendo no nosso Estado. É verdade, Sr. Presidente. Atualmente a (UFS)
Universidade Federal de Sergipe está presente em
cinco campi de ensino presencial, além de Aracaju
e São Cristóvão, Laranjeiras, Lagarto e Itabaiana. E
quando falamos do campus de Itabaiana, por exemplo, estamos nos referindo a uma região composta
por mais de 14 cidades e milhares de estudantes que
têm, desde a sua criação, as mesmas possibilidades
de acesso à educação superior que os estudantes da
nossa capital, Aracaju.
E para o campus de Itabaiana se pleiteia a inclusão dos cursos de Direito e de Música. Por que
Música, Sr. Presidente? É que existe uma vocação
natural do Município, da região, que abriga a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga do
Brasil e, com certeza, uma das mais antigas de toda
a América Latina – são quase 300 anos de existência.
Além de recursos para construção do campus, uma
vez que os cursos oferecidos pela UFS funcionam no
CAIC da nossa cidade.
No instante em que passa a ser proporcionado
o acesso ao ensino superior nas diversas Regiões do
Estado, respeitando-se a vocação de cada localidade,
o progresso se faz, o progresso chega, se amplia, a
região se transforma, a qualidade de vida, com toda
certeza, melhora e a autoestima de todo o povo cresce! Com certeza não é diferente no Acre, o seu Estado, Sr. Presidente.
E aqui faço um apelo ao governo do meu Estado
para que se some de maneira contundente a todos os
parlamentares nesse pleito que não é meu, é de todo
um Estado, é de todo um povo, é de toda uma gente,
gente sofredora, mas determinada, e que não abre
mão dos seus sonhos.
O que todos nós sergipanos queremos, independente da bandeira partidária, é uma universidade pública mais inclusiva e mais forte, que promova, de uma
forma equânime, conhecimento e cidadania.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Universidade
do Sertão irá contemplar uma região que conta com
mais de 170 mil habitantes e é composta por nove
Municípios: Nossa Senhora da Glória, Canindé de São
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Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe,
além de Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi,
Porto da Folha, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo e várias outras cidades, Sr. Presidente.
Esse é um projeto macro, que favorece uma região
extensa e sofrida do nosso Estado e que precisa, antes
de tudo, de oportunidade, de uma luta apartidária. O
importante é o trabalho conjunto pela realização deste
sonho. É como bem disse Raul Seixas – abro aspas:
“Sonho que se sonha só é quase realidade” – fecho
aspas. E essa é uma realidade possível, sim; é uma
realidade viável, sim, sobretudo de grande importância
para os jovens do nosso Sertão, do Sertão sergipano,
que buscam uma melhor qualidade de vida por meio
de uma formação universitária, visando a capacitação
profissional e que, na maioria dos casos, não têm condições nenhuma, Sr. Presidente, de sair muitas vezes
dos seus Municípios; que buscam a dignidade; que
buscam e esperam do poder estatal apenas a oportunidade. A oportunidade, Sr. Presidente, como disse
Euclídes da Cunha, de ser gente, gente digna, gente
empreendedora, porque capazes são sim.
Outro fator de relevância incontestável, Sr. Presidente, é que uma instituição de ensino do porte da
UFS na Região vai colocar suas pesquisas e estudos
a serviço da melhoria de vida da população, desenvolvendo e socializando tecnologias apropriadas à
realidade local.
Mas, além da Universidade do Sertão, há outras
Regiões em Sergipe com enorme vocação para receber outros campi da Universidade Federal de Sergipe,
a exemplo da região do Baixo São Francisco, do Vale
do Cotinguiba e da região Sul do nosso Estado.
Contudo, não podemos nos esquecer de um pleito enviado, em 2012, ao Poder Executivo, pelo então
amigo e irmão Deputado Federal André Moura, Líder
do PSC na Câmara, Sr. Presidente, indicando a implantação do campus de Engenharia da Universidade
Federal de Sergipe no Município de Estância, já que
Estância possui uma economia basicamente formada por indústrias alimentícias, têxteis, metalúrgicas,
fábrica de cerveja, sucos, indústrias químicas dentre
outras, com produção em âmbito nacional e regional,
fatores estes importantes e que justificam a criação
do referido campus.
Em abril deste ano, estivemos, junto com o Reitor da Universidade Federal de Sergipe, o professor
Angelo Antoniolli, em audiência no Ministério da Educação. Lá fomos recebidos pelo Secretário Executivo
José Henrique Paim, que se mostrou sensível aos
pleitos ali levados.
E, na última sexta-feira, Sr. Presidente, estive
juntamente com os colegas parlamentares, Deputados
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Valadares Filho, Márcio Macêdo e Rogério Carvalho,
ouvindo um apelo do ilustre Reitor Angelo Antoniolli,
mostrando todo o seu trabalho e mostrando, sobretudo,
os sonhos que precisamos materializar, as esperanças
que precisam ser materializadas no nosso Estado, Sr.
Presidente. O Governo Federal precisa lembrar mais
do Estado de Sergipe
Considero que a união de toda a Bancada de
Sergipe com certeza é essencial, mas, sobretudo, é
imprescindível que o governo do Estado deixe de lado
a questão partidária e some-se de maneira verdadeira e contundente pelo bem do nosso povo e da nossa
gente, pelo progresso, pela oportunidade de que muitos
jovens tanto necessitam e apelam realmente do poder
estatal, independente da esfera.
Finalizo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, citando
Manzoni (escritor italiano que viveu entre os séculos
VIII e IX) que disse – abro aspas: “Dever-se-ia pensar mais em fazer o bem do que em estar bem: assim
também se acabaria por estar melhor” – fecho aspas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Eduardo Amorim.
Nada mais havendo a tratar...
O senhor gostaria de se pronunciar ainda?
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Sim, Sr. Presidente, cheguei no final.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Por favor.
Senador Eduardo, eu pediria a gentileza de V.
Exª para assumir a Presidência e anunciar a palavra
para o Senador João Alberto Capiberibe.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Passo a palavra ao ilustre
Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da
TV Senado, é com grande satisfação que venho a esta
tribuna me congratular com o Governo do Amapá por
mais um importante passo para recuperar os anos de
falta de investimentos na saúde do Estado.
Nesta quarta-feira, 28, será assinada a ordem
de serviço para a construção da Maternidade de Parto Normal – que é uma nova concepção de garantir
o direito de nascer das nossas crianças –, um hospital que irá desafogar significativamente o número de
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atendimento a gestantes que dão à luz todos os dias
na Maternidade Mãe Luzia.
A maternidade era uma antiga reivindicação das
parteiras tradicionais do Amapá, das parteiras da floresta.
Com previsão para ficar pronta em junho de 2014,
a Maternidade de Parto Normal vai atender toda a demanda de partos normais sem risco, deixando para a
Maternidade Mãe Luzia o atendimento aos partos de
alto risco.
A maternidade será construída no bairro Renascer, em Macapá.
Serão dois blocos. Em um, funcionará o centro
obstétrico, ambulatório e administração e, no segundo,
ficará a parte de internação, apoio técnico e logístico.
A unidade possuirá 20 apartamentos, oito consultórios, postos de enfermagem, berçários para cuidados intermediários, sala de isolamento e imunização, repouso masculino e feminino, sala de coletas,
esterilização e solário.
Ainda contempla a obra a construção de uma
grande cozinha industrial com refeitórios e despensa,
almoxarifado para medicamentos, salas administrativas, vestiários, sala de reuniões, secretaria e recepção.
Os recursos, financiados através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estão
estimados em R$6,1 milhões. A Maternidade de Parto
Normal ficará pronta no prazo de dez meses.
Outra boa notícia é o início da reta final das obras
dos trechos 1 e 2 da Rodovia Norte-Sul – essa é uma
rodovia fundamental para a cidade de Macapá, uma
cidade que atinge 400 mil habitantes e está completamente estrangulada –, uma obra que vai melhorar
o tráfego e beneficiar diretamente os moradores da
Zona Norte de Macapá, que poderão se comunicar
com aqueles que vivem na Zona Sul.
Hoje, nós temos uma única via para fazer esse
escoamento e enfrentamos, diariamente, três engarrafamentos pesados, o que faz com que as pessoas
cheguem atrasadas para seus compromissos. A obra
está em andamento há dois anos. Neste momento, calçadas, meios-fios, canteiro central e paisagismo estão
sendo concluídos. Na primeira e na segunda etapas da
obra, que correspondem a cinco quilômetros de pista, o Governo do Amapá já fez a maior parte do que
prevê o projeto de construção de sete quilômetros da
Rodovia Norte-Sul, que objetiva integrar a zona norte
da capital à zona sul, faltando apenas dois quilômetros
para a conclusão da obra.
Infelizmente, as obras no terceiro trecho não foram iniciadas porque a Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República ainda não autorizou a entrada das máquinas da Secretaria de Transporte na área
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da via. O processo lento, demorado, está atrasando a
conclusão dessa obra. Nós temos, hoje, uma via que
tem começo, meio, mas não tem fim, Sr. Presidente,
por causa dessa lentidão na autorização, porque essa
é uma área a jusante à área de segurança do aeroporto, e o Governo do Estado necessita da autorização
da Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República para que as obras sejam concluídas.
Aproveito esta oportunidade para fazer um apelo
ao Ministro Moreira Franco, no sentido da agilização do
processo na Secretaria, na sua Pasta, para que essa
obra, de fundamental importância para nossa cidade,
seja concluída o mais rapidamente possível.
Portanto, fica aqui meu apelo.
Nós temos conversado com as autoridades federais, buscado explicar a importância dessa obra, e
muito já se avançou para a liberação desse terceiro
trecho. Espero que ainda esta semana a gente consiga,
finalmente, a autorização, a assinatura do entendimento entre a Secretaria da Aviação Civil e o Governo do
Estado do Amapá para concluir a obra.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Eu o parabenizo, Senador
João Capiberibe, pelas conquistas do povo do Amapá.
Que essas conquistas ocorram de forma continuada.
Parabéns!
Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador)
– Agradeço.
Eu gostaria, Sr. Presidente, de conclamar o Senado Federal, nesta semana, a votarmos aqueles
projetos de lei que estão ao nosso alcance, concluir
a votação, primeiro no Senado e depois na Câmara e
vice-versa também, porque, por serem projetos de lei
em caráter terminativo, será possível concluir a sua
votação antes do início de outubro, para valer para as
eleições de 2014. Entre esses está o projeto do Senador Jorge Viana, que, consoante o Movimento por
Eleições Limpas, proíbe a doação de pessoas jurídicas, de empresas aos partidos políticos e candidatos.
Apresentei uma emenda à iniciativa do Senador
Jorge Viana, que também consta do documento do
Movimento por Eleições Limpas, apoiado pela OAB
e dezenas de entidades, inclusive de acordo com o
grande movimento social hoje do povo na rua, que
conclama por nossa reforma política. Nessa emenda
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que apresentei ao projeto de lei do Jorge Viana, acrescento que as contribuições de pessoas físicas, portanto
eleitores, de pessoas, podem ser de até R$700, uma
quantia módica, próxima do valor do salário mínimo,
mas valor para que alguns poderiam dizer: “Não, vamos fazer R$1.000”. Isso fica a critério de nossos Senadores, no diálogo.
Tenho, ainda, outro projeto de lei que estabelece a
transparência, em tempo real, nos sítios eletrônicos de
cada candidato e de cada partido político, de todas as
contribuições de qualquer natureza, quer seja do Poder
Público, quer seja de pessoas físicas. Se não vingar,
se não for aprovada a proibição de pessoas jurídicas,
também deveria estar de pessoas jurídicas. Ora, caro
Presidente, isso pode ser perfeitamente apreciado e
votado na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira,
Faço um apelo aqui ao nosso Presidente Vital do
Rêgo para que designe os relatores dessa proposição,
se possível na data de hoje. Já encaminhei uma mensagem nesse sentido – falei com seu principal assessor, uma vez que ele estava no Nordeste hoje, mas,
acredito, estará aqui amanhã. Já fiz o apelo ao nosso
querido Presidente Vital do Rêgo, para que designe
relatores no máximo até amanhã, de tal forma que, na
reunião de quarta-feira, possamos votar essas matérias.
Quero lembrar que há aqui, na pauta, um requerimento solicitando apensamento ao projeto do Senador
Jorge Viana. Foi feito pelo Senador Cristovam Buarque,
que apresentou um projeto de lei para criar um fundo
republicano de doações. Na proposta de Cristovam
Buarque, qualquer que seja a contribuição, deve ser,
de alguma forma, democratizada entre os partidos e
candidatos que disputam as eleições. É uma proposta
que pode ser considerada. Mas, então, que aprovemos
o requerimento de apensamento na data de amanhã,
de tal maneira que, na própria quarta-feira próxima,
depois de amanhã, possamos avançar e votar esses
projetos de lei, que representam uma resposta a um
anseio tão forte da população brasileira.
Eu agradeço muito a sua atenção e peço que
registre esta minha fala como uma comunicação inadiável, se for adequado, em razão do tamanho da fala.
Muito obrigado, caro Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Também espero, Senador
Eduardo Suplicy, que esta Casa não perca a oportunidade de fazer a reforma política tão sonhada e tão
desejada pelo povo brasileiro. Não basta um remendo
apenas, não basta um analgésico, tem que ser algo
que, realmente, venha curar a dor e o sofrimento, que
materialize toda a esperança de nosso povo, de nossa
gente. Não podemos perder essa oportunidade. Essa
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resposta, temos que dá-la, devemos isso ao nosso
povo e à nossa gente. Não pode, insisto, ser apenas
um remendo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem.
Permita-me, Presidente.
Eu soube, no voo, num diálogo agora com o Líder
Wellington Dias, que se recolheu, no Senado Federal,
o número de assinaturas suficiente para a votação de
uma proposta de realização de plebiscito. Ainda não
conheço o teor das perguntas que estão sendo colocadas. Agora, cabe ressaltar que, para valer já nas
eleições de 2014, podemos perfeitamente apreciar e
votar aquelas sugestões que representem um avanço
significativo, mas que não demandem, por exemplo, a
realização de um plebiscito, que não ocorreria a tempo
de fazer valer, para as eleições do ano que vem, em
especial aquelas modificações que requeiram proposta
de emenda à Constituição.
Essas propostas demandam mais tempo, com
duas votações com três quintos de votos na Câmara
e duas votações com três quintos dos votos aqui, no
Senado. Portanto, para esse tipo de transformação,
muito importante também, como, por exemplo, o procedimento de prévias dentro dos diversos partidos. Eu
próprio tenho uma proposta nesse sentido, uma proposta de emenda à Constituição, mas não teria tempo
válido para ser votada até, digamos, às vésperas de um
ano antes das eleições, que se realizarão no primeiro
domingo de outubro de 2014, que é dia 5 de outubro.
Temos de concluir a votação de diversos itens até 3
ou 4 de outubro, no máximo, para valer. Salvo engano,
isso significaria até 2 ou 3 de outubro deste ano, para
não entrar no sábado e domingo.
Agradeço as suas palavras, com as quais estou
de acordo. Nós temos de fazer uma votação de matérias que estejam à altura das expectativas do povo
brasileiro, que tem saído às ruas para nos dizer: “Façam
a reforma política mais adequada e correta possível”,
de tal maneira que todos os representantes do povo
possam, efetivamente, bem responder aos anseios da
população brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Seu apelo, Senador Eduardo Suplicy, com certeza, já está registrado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando
às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com
Ordem do Dia previamente designada.
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 245, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 941, de 2013)
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2011, do
Senador Vital do Rêgo, que acrescenta o art.
149-A ao Código Penal, para tipificar o crime
de desaparecimento forçado de pessoa.
Pendente de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial – Requerimento nº 809, de
2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial – Requerimento nº 875, de
2013)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Renato Casagrande, que acrescenta o inciso XXIII
ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
10
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 370, DE 2007
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 370,
de 2007 (nº 4.042/2008, naquela Casa), do
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Senador Edison Lobão, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício das profissões de
Conservador-Restaurador de Bens Culturais
e de Técnico em Conservação-Restauração
de Bens Culturais.
Parecer sob nº 880, de 2013, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Sérgio
Souza, contrário ao Substitutivo da Câmara;
e pela manutenção do texto aprovado pelo
Senado Federal.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 122, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 122, de 2009 – Complementar,
do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
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14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 295, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências, para inserir entre os
princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) a atribuição de organizar serviços públicos específicos e especializados para
atendimento de mulheres vítimas de violência
doméstica em geral.
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17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de 2013
(da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social, e a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para instituir o auxílio-transitório
decorrente de risco social provocado por situação
de violência doméstica e familiar contra a mulher.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2013
– Complementar (da CPMI de Violência Contra
a Mulher no Brasil), que altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria
Fundo Penitenciário Nacional, para determinar
que recursos arrecadados com multas decorrentes exclusivamente de sentenças condenatórias
em processos criminais que envolvam violência
doméstica e familiar devem ser aplicados na
manutenção de casas de abrigo destinadas a
acolher vítimas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações assistenciais ou previdenciárias, pagas
com recursos da seguridade social.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
20
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
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Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
21
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
22
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs
108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005;
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69,
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
23
REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
849, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
24
REQUERIMENTO
Nº 886, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
886, de 2013, do Senador Armando Monteiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
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do nº 245, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(contribuição para custeio de negociação coletiva).
25
REQUERIMENTO
Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
26
REQUERIMENTO
Nº 906, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
906, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 140, de 2012, e 264, de
2013, por regularem matéria correlata (doações
para campanhas eleitorais).
27
REQUERIMENTO
Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
28
REQUERIMENTO
Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 56 minutos.)
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Ata da 140ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 27 de agosto de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Romero Jucá,
Flexa Ribeiro, da Srª Ana Amélia, dos Srs. Walter Pinheiro e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 48 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 951, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 401, de 2012,
com o Projeto de Lei do Senado nº 472, de 2012, por
regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2013. –
Senador Sérgio Souza
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO
Nº 952, DE 2013
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, que o Projeto de Resolução do Senado nº 11, de 2013 – que “altera a Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, o Regimento Interno do
Senado Federal, acrescentando os §§ 3º e 4º ao art.
99, para disciplinar o comparecimento trimestral do
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) à Comissão de Assuntos Econômicos, em audiência Pública, a fim de expor
e discutir a execução e os fundamentos da política de
financiamento de investimentos em todos os segmentos da economia nos quais o Banco atua, incluindo-se
as suas dimensões social, regional e ambiental”, seja
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos
Econômicos, por constar em seu conteúdo aspectos
de competência da referida Comissão.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu a
Mensagem nº 356, de 2013, na origem, da Senhora
Presidente da República, que restitui os autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2012 (nº 18/2011,
na Casa de origem, do Deputado Maurício Rands e
outros Deputados), que fomenta e incentiva ações que
promovam a recuperação florestal e a implantação de
sistemas agroflorestais em áreas rurais desapropriadas e em áreas degradadas, nos casos que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 12.854, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 166, de 22 de agosto de 2013,
do Senador Cícero Lucena, por meio do qual informa o não comparecimento à convocação do Grupo
Brasileiro do PARLATINO, em São José, Costa Rica,
no período de 28 a 31 de agosto do corrente, missão
objeto do Requerimento nº 892, de 2013, por motivo
de força maior.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
OF/GSCL/166/13
Brasília, 22 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, informo
que por motivo de força maior, não irei comparecer à
convocação do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino
Americano – PARLATINO, que será realizado em São
José, Costa Rica, no período de 28 a 31 de agosto do
corrente ano. Iria na qualidade de representante do
Senado Federal, objeto do Requerimento, nº 892 de
2013, por mim anteriormente apresentado.
Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena,
PSDB/PB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 156, do Senador Roberto Requião, referente ao Requerimento nº 559, de 2013,
de missão, por meio do qual relata participação, como
representante do Senado Federal indicado pela Presidência desta Casa, no XIV Encontro Internacional
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do Virtual Educa, realizado no período de 17 a 21 de
junho de 2013, em Medelin, na Colômbia.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 156/2013
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Comunica viagem realizada à Colômbia
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que representei o Senado
Federal, conforme indicação da Presidência (Requerimento nº 559, de 2013), no XIV Encontro Internacional
do Virtual Educa, realizado no período de 17 a 21 de
junho de 2013, em Medelin, Colômbia.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 157, do Senador Roberto Requião,
referente ao Requerimento nº 581, de 2013, de missão, por meio do qual relata participação, na qualidade de membro do Parlamento Mercosul, no “Primer
Encuentro em Latinoamérica Del Foro de Mujeres de
EUROLAT”, realizado no período de 26 a 28 de junho
de 2013, em San Miguel de Tucumán, na Argentina.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 157/2013
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Comunica viagem realizada à Argentina
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que, na qualidade de membro do Parlamento do Mercosul, representei o Brasil
no “Primer Encuentro em Lationoamérica Del Foro de
Mujeres de Eurolat”, realizado no período de 26 a 28
de junho do corrente ano, sem San Miguel de Tucumán, província de Tucumán, República da Argentina,
conforme Requerimento nº 581, de 2013.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 158, do Senador Roberto Requião, referente ao Requerimento nº 706, de 2013,
de missão, por meio do qual relata participação, como
membro da Representação Brasileira no Parlamento
Mercosul, em Reuniões das Comissões Parlamentares
Permanentes da EUROLAT, realizadas no período de
15 a 18 de julho de 2013, em Vilnius, Lituânia.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 158/2013
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Comunica viagem realizada à Lituânia
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que participei, na qualidade de
membro da Representação Brasileira no Parlamento do
MERCOSUL, de “Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes” da Eurolat, realizadas de 15
a 18 de julho de 2013, em Vilnius, Lituânia, conforme
Requerimento nº 706, de 2013.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 159, do Senador Roberto Requião,
referente ao Requerimento nº 591, de 2013, de missão,
por meio do qual relata comparecimento à Cerimônia de
Posse do Presidente do Paraguai, como representante
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, no dia 15 de agosto de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência designa os Senadores Luis Henrique, Ricardo Ferraço e a Senadora
Ana Amélia para integrar, como titulares, a Comissão
Senado do Futuro, nos termos do Ofício nº 254/2013,
do Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 254/2013
Brasília, 27 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência,
conforme solicitado no Ofício nº 1.314-A/2013-SF, nos
termos regimentais, comunico a indicação dos Senadores do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/
PV) abaixo relacionados para integrar a Comissão do
Senado do Futuro.
Titulares
Senador Luis Henrique – Senador Ricardo Ferraço – Senadora Ana Amélia.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do Ministro de Estado Chefe da Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República:
– Nº 66, de 22 de agosto de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 682, de 2013, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
em meio impresso e em CD-ROM, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Ofício nº 66/2013 – GAB/SAE/PR
Brasília, 22 de agosto de 2013

Ofício nº 159/2013
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Comunica viagem realizada ao Paraguai
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que estive presente à Cerimônia
de Posse do Presidente do Paraguai, ocorrida em 15
de agosto de 2013, conforme indicação do meu nome
para representar a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional do Senado Federal (Requerimento
nº 591, de 2013).

Assunto: Resposta ao Ofício nº 1.798 (SF)
Senhor Senador,
Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência,
encaminho informações solicitadas no Requerimento nº
682, de 2013, desta Secretaria de Assuntos Estratégicos
(Anexo A) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Anexo B). As informações seguem, também, em mídia.
Atenciosamente, – Marcelo Cortes Neri, Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, interino.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 180, de 22 de agosto de 2013, em resposta ao Requerimento nº 585, de 2013, de
informações, de autoria do Senador Jader
Barbalho.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Aviso nº 180/2013/GM-MME
Brasília, 22 de agosto de 2013
Assunto: Requerimento de Informação nº 585/2013.
Senhor Primeiro-Secretário,
Reporto-me ao Ofício nº 1.628 (SF), de 15 de julho
de 2013, referente ao Requerimento de Informação nº
585, de 2013, de autoria do Senador Jader Barbalho
(PMDB/PA), no qual solicita informações sobre declarações do Presidente da Centrais Elétricas Brasileiras
S. A. – ELETROBRAS.
Sobre o assunto, encaminho a Vossa Excelência
o expediente CTA-PR/4960/2013, de 31 de julho de
2013, daquela Empresa, apresentando informações
acerca do solicitado.
Atenciosamente, – Edison Lobão, Ministro de
Estado de Minas e Energia.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Jarbas
Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
pedira a V. Exª que inscrevesse o meu nome para uma
comunicação inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB -PA)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está sendo inscrito para uma
comunicação inadiável, Senador Jarbas Vasconcelos.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na mesma linha,
gostaria de me inscrever pela Liderança...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... da Minoria. (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito, Senador e
Líder Mário Couto.
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Eu peço que me inscreva para uma comunicação
inadiável também.
Queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, lembrando
que, ainda há pouco, tivemos o privilégio de ter aqui
uma sessão especial do Congresso, com a presença
da Senhora Presidente Dilma Rousseff, em comemoração aos 7 anos da Lei Maria da Penha, que foi presidida pelo Presidente Renan, oportunidade em que
ocorreu a entrega do relatório da CPMI da Violência
contra a Mulher, presidida pela Deputada Jô Moraes e
que teve como Relatora a Senadora Ana Rita. Então,
foi uma sessão da maior importância que esta Casa,
este plenário, abrigou ainda há pouco.
Chamo, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Acir Gurgacz, meu colega, vizinho,
amigo, do Estado de Rondônia.
Espero que, agora, todos de Rondônia sintonizem
a TV Senado e também a Rádio Senado para ouvir o
Líder e Senador Acir Gurgacz.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Presidente
Jorge Viana, que preside esta sessão.
Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado,
antes de entrar no assunto que trago nesta tarde, Sr.
Presidente, quero ressaltar a importância da vinda da
Presidenta Dilma aqui ao Congresso Nacional, ao ensejo da comemoração do sétimo ano da Lei Maria da
Penha, uma Lei importantíssima, que trouxe muitos
avanços para as mulheres brasileiras.
Destaco, realmente, a importância da vinda da
Presidenta Dilma ao Congresso Nacional, estreitando
ainda mais as ligações entre o Legislativo, o Executivo, reforçando os laços entre a nossa Casa, os nossos
trabalhos e os trabalhos do Executivo. Entendo que o
gesto da Presidenta vem exatamente nesse caminho
de nos unimos, cada vez mais, em prol de um Brasil
dia a dia melhor, e que o governo brasileiro atenda realmente as necessidades do povo brasileiro.
Lei Maria da Penha.
Houve um grande avanço na proteção das mulheres com essa famosa lei, mas a CPMI da Violência
contra a Mulher revelou que os índices de casos de
agressão ainda são altos em vários cantos do nosso
País. Portanto, faz-se necessária a criação de outros
mecanismos complementares à Lei Maria da Penha,
para que o enfrentamento à violência contra as mulheres seja mais efetivo. Defendo as propostas de
criação de mais canais de comunicação para que as
mulheres possam denunciar as agressões, mais rigor
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no combate e o aumento da pena para os crimes contra as mulheres, bem como maior rapidez na análise
da prisão preventiva dos agressores e julgamento dos
processos pela Justiça.
Outro tema que trago nesta tarde, Sr. Presidente, é a importância das audiências públicas que nós
realizamos já há mais de dois anos na Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária. Também temos um ciclo
de palestras e debates que fazemos todas as sextas-feiras, nem sempre aqui em Brasília, muitas vezes
fora de Brasília, em algumas cidades do meu Estado,
principalmente no Estado de Rondônia, mas também
em outros Estados brasileiros, como no Estado do Rio
Grande do Sul, muito bem conduzida pela Senadora
Ana Amélia; bem assim no Estado de Santa Catarina,
no Estado de São Paulo, no Estado do Paraná.
Com essas audiências e com esses ciclos de
palestras e debates, nós tentamos e conseguimos
aproximar o Senado Federal da população brasileira.
O objetivo é levar as pessoas envolvidas em certos temas, em certos problemas para as regiões que vivem
esses problemas para debater com mais proximidade
dos Senadores e também dos técnicos dos Ministérios,
que sempre nos acompanham neste ciclo de palestras
e debates que fazemos já há mais de dois anos. Portanto, eu quero aqui ressaltar a iniciativa e dizer para
que as pessoas que fazem a TV Senado, que participam junto conosco nestas viagens para a realização
dessas audiências públicas, que não podemos parar
com essas reuniões tão importantes para nós e para
a população brasileira.
Na próxima sexta-feira, dia 30/08, às 13 horas,
horário de Rondônia – 14 horas, horário de Brasília –,
no plenário da Câmara Municipal de Guajará-Mirim,
em Rondônia, conforme requerimento de minha autoria
aprovado na Comissão, subscrito pelo Senador Valdir
Raupp, realizaremos audiência que terá como objetivo
debater os investimentos e parcerias que estão sendo
realizados para o aprimoramento das estruturas de escoamento da produção na área de livre comércio de
Guajará-Mirim. O evento contará com a participação
dos titulares ou representantes das seguintes instituições: Suframa, Fecomércio de Rondônia, Embrapa,
Emater, Incra e Secretaria de Agricultura do Estado
de Rondônia.
Dentro da perspectiva da elaboração da proposta
visando o desenvolvimento integrado do Município, a
participação e a colaboração das entidades representativas do comércio, da produção agrícola e da indústria local, bem como os representantes dos Governos
Federal, Estadual e Municipal serão de grande importância para o nosso debate.
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O que temos, hoje, em Guajará-Mirim, é uma área
de livre comércio que funciona apenas para as grandes distribuidoras, Atacadistas e varejistas do Estado
mantêm escritórios na cidade apenas para receber os
benefícios fiscais, como a isenção de IPI, ICMS, PIS
e Cofins, sem que isso traga algum benefício para o
Município ou mesmo para o Estado, que apenas perdem o repasse desses tributos. Não quero dizer que
sejamos contra esses incentivos, mas entendemos que
se deve implementar melhor a área de livre comércio
de Guajará-Mirim.
A cidade de Guajará-Mirim mais parece um paraíso fiscal, onde os comerciantes dos outros Municípios
abrem escritórios para fazer o famoso “bate e volta”,
com caminhões carregados de mercadorias, apenas
para emissão da nota fiscal com a suspensão dos tributos. Os benefícios dessa isenção fiscal, que deveriam
beneficiar o comércio local, que deveriam beneficiar
o consumidor final do Município e toda a população
da cidade, não ocorrem, visto que os caminhonheiros
voltam carregados com as mercadorias para as cidades de origem.
O que Guajará-Mirim precisa para sair dessa arapuca é de um projeto de desenvolvimento local, que
poderia ser encabeçado pela Suframa, com apoio do
Governo do Estado e participação da prefeitura e das
associações que representam a economia e a sociedade organizada do município.
O primeiro passo deste projeto de desenvolvimento integrado de Guajará-Mirim seria a recuperação da
situação fiscal do Município, que
�����������������������
se encontra inadimplente com a União, com o Estado e fornecedores, sem
capacidade para investimentos ou mesmo capacidade
técnica para reverter a sua situação de paralisia.
Hoje, por conta de sua complicada situação fiscal e endividamento, o Município não pode receber
recursos de emendas parlamentares. Eu mesmo já
destinei diversas emendas para Guajará-Mirim, mas
não consigo realizar o respectivo empenho porque o
Município não está em dia com os seus tributos e não
consegue abrir o Siconvi, o Sistema de Convênios e
Contratos da Administração Federal.
Portanto, caros amigos e amigas de Rondônia,
precisamos somar esforços para tirar o Município dessa
situação, precisamos construir um projeto de desenvolvimento integrado para Guajará-Mirim, tendo o comércio, a indústria, mas principalmente o extrativismo,
a agricultura e o turismo como setores indutores desse desenvolvimento. Este, o objetivo dessa audiência
pública da Comissão de Agricultura, que realizaremos
na próxima sexta-feira em Guajará-Mirim.
Desde já, convido todas as pessoas de Guajará e
da região, interessadas nessa proposta, a participarem
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conosco dessa audiência pública, que terá lugar na
Câmara Municipal a partir das 13 horas de sexta-feira.
No que diz respeito à agricultura, estamos trabalhando em sintonia com a Secretaria de Estado da
Agricultura e a Emater no sentido de construir uma
proposta de fortalecimento do extrativismo florestal no
Município, nas reservas extrativistas do Rio Ouro Preto
e do Rio Pacaas Novos, de novos produtos, como o
açaí, a castanha, o babaçu, o látex, com o manejo sustentável da floresta, além do fortalecimento das cadeias
produtivas locais, principalmente da agricultura familiar.
Entendo que, além do Governo do Estado, a Suframa terá um papel importante nessa proposta de resgate da economia de Guajará-Mirim e de elaboração
de um projeto de desenvolvimento integrado do Município, transformando-o de fato na Pérola do Mamoré.
A Suframa tem, entre as suas atribuições, a interiorização do desenvolvimento. Para isso, a Suframa
faz parcerias com governos estaduais e municipais,
instituições de ensino e pesquisa, entidades de classe
e cooperativas para viabilizar projetos de apoio à infraestrutura econômica, produção, turismo, pesquisa e desenvolvimento, formação de capital intelectual e, ainda,
capacitação, treinamento e qualificação profissional.
Portanto, vamos realizar essa audiência pública
para discutir as dificuldades que a Suframa, o Governo
do Estado e a prefeitura encontram para estabelecerem convênios que possam alavancar a economia do
Município, uma vez que os incentivos fiscais, que, teoricamente, trariam bons resultados para toda a região,
não estão sendo revertidos para esse fim, não estão
gerando emprego e renda no Município nem trazendo
bem estar social para a população.
Na Suframa, existem muitos projetos protocolados pela prefeitura e pela associação comercial, industrial e agrícola do Município. No entanto, as respostas
obtidas são de que não existem recursos financeiros,
uma vez que tudo está contingenciado, que os recursos da Suframa foram para o Tesouro Nacional, a fim
de suprir o superávit primário.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT-RO) – Vamos discutir o que realmente está acontecendo com Guajará-Mirim. Queremos ouvir todos os
setores da sociedade organizada e, principalmente, o
Superintendente da Suframa, o Governo do Estado,
a prefeitura, os vereadores, as lideranças locais, para
que possamos iniciar um projeto de resgate da economia e do desenvolvimento da região de Guajará-Mirim
e Nova Mamoré.
Convido, mais uma vez, a população dos Municípios de Guajará, de Nova Mamoré e dos distritos para
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que participem desse ciclo de palestras e debates em
Guajará-Mirim, na próxima sexta-feira, dia 8.
Voltando ao tema das empresas que têm isenção
de ICMS com as suas filiais em Guajará-Mirim, entendemos que essa é a única alternativa para que o nosso
comerciante possa ser competitivo com o comércio de
outros Estados. Por isso, sou a favor da manutenção
das isenções que temos hoje, em Guajará-Mirim, para
as empresas distribuidoras do Estado de Rondônia.
Mas é preciso construirmos um projeto para o desenvolvimento da economia forte de Guajará-Mirim que
venha a atender a produção daquela cidade e também
das cidades vizinhas, como é o caso de Nova Mamoré,
uma cidade importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia.
Portanto, estaremos na sexta-feira, dia 30, às
13h, na Câmara Municipal de Guajará-Mirim, com
os técnicos de vários segmentos do Executivo, com
o Superintendente da Suframa, que se deslocará de
Manaus para debater esses temas junto conosco, e
também com os vereadores, com o prefeito municipal,
para que possamos desenvolver um projeto específico
para fazer com que a população de Guajará-Mirim tenha esse benefício e que nós possamos desenvolver
aquela cidade como um todo...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT-RO) – ... e não somente as empresas que lá têm
os seus escritórios.
Eram essas as minhas colocações. Sr. Presidente.
Muito agradecido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Acir
Gurgacz, pelo pronunciamento.
Convido o Senador Jarbas Vasconcelos para fazer uma comunicação inadiável.
Com a palavra, V. Exª, aniversariante da semana,
do fim de semana, enfim. Eu não fui convidado para
a festa, mas pelo menos lhe dei um abraço ainda há
pouco.
Saúde e felicidade, Senador Jarbas!
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Não houve festa, Presidente. Se
houvesse, o amigo seria um dos primeiros a serem
convidados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – Mas que V. Exª merece a festa, merece!
Pode até não ter havido, não é, Cássio?
Com a palavra, V. Exª, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão do orador.) –Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
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Senadores, é público, é notório que a atual Presidente
da República foi eleita para o cargo numa deferência
especial ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que a escolheu, colocou debaixo do braço e percorreu
este País todo ainda no período não eleitoral.
Aqui mesmo desta tribuna, várias e várias vezes,
nós chamamos a atenção da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério Público, para que
se coibisse aquele abuso, tanto do Presidente quanto
de sua candidata. Isto foi no Brasil inteiro: palanque
fora de hora, inauguração fora de hora, ordem de serviço fora de hora.
E o pior, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é que
esse quadro volta a se repetir. São dois anos e oito
meses de Governo da Dilma. Nós vamos ter eleição,
sucessão presidencial, em outubro de 2014, e a Presidente, num espaço de pouco mais de três semanas,
foi cinco vezes a São Paulo.
Aqui há matéria da Folha de S.Paulo, que diz o
seguinte:
Dilma volta a SP, se reúne com Lula e divide
palco com Haddad.
Presidente faz quinta visita ao Estado em 23
dias e afaga prefeito.
A presidente Dilma Rousseff passou três horas
reunida ontem com o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e dividiu palco com o aliado Fernando Haddad (PT), prefeito de São Paulo, em
sua quinta viagem ao Estado em pouco mais
de três semanas.
A petista desembarcou em São Paulo, às 11h,
para, oficialmente, participar de cerimônia [que
iria se realizar mais tarde, às 15h].
Acompanhada do Ministro da Educação, Aloizio Mercadante [...], Dilma [participou de um
encontro com o Prefeito e com Lula].
Quer dizer, a presidente sai de Brasília, de manhã, para um evento marcado para as 15 horas, em
um avião presidencial. Ninguém sabe quem paga o
aluguel desse avião, o combustível desse avião.
Em O Globo, sobre o mesmo evento e no mesmo dia, na sexta-feira da semana passada, lê-se que
foi indagado à Presidência da República o custo da
viagem eleitoral. A matéria do jornal diz o seguinte: “A
Presidência da República informou que, por questão
de segurança, não pode revelar quanto foi gasto no
hotel.” O hotel é de luxo. É hotel de referência. “A diária
das suítes que comportam reuniões no Renaissance
custa entre R$1.824,00 e R$27.687,00”.
Foi ali que a Presidente fez uma reunião eleitoral,
política, partidária com o ex-Presidente da República.
E fica por isso mesmo! Ela vai usar e abusar cons-
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tantemente sua candidatura à reeleição, afrontando a
legislação eleitoral.
Esse é o primeiro assunto, Sr. Presidente.
O segundo assunto que eu queria trazer à tribuna, neste pouco espaço que tenho, é pedir à Mesa que
honre o compromisso assumido, já há alguns dais, de
colocar a PEC nº 18/2013, de minha autoria, na pauta,
no calendário especial para que possa ser discutida e
votada no Senado Federal, e, depois, enviada à Câmara dos Deputados.
Para lembrar apenas, a PEC nº 18/2013 é a que
torna a perda automática do político que for condenado
pelo Supremo Tribunal Federal por improbidade administrativa, ou por crime contra a Administração Pública.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Eu queria só um pouquinho da paciência de V. Exª.
Eu pediria, Sr Presidente, que esse acordo fosse honrado. O Presidente Renan Calheiros assumiu
compromisso de colocá-la em um calendário especial,
mas até agora, nada! Amanhã, faz 15 dias que a PEC
foi aprovada na Comissão de Justiça.
Vou falar sobre o terceiro assunto, Sr. Presidente.
São mais dois. V. Exª é sempre generoso em relação
ao tempo dos oradores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sem problema, Senador.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – Muito obrigado, Presidente. E veja
que estou falando de uma pessoa do seu Partido, e V.
Exª tem comigo sempre essa atenção. Essa atenção
que V. Exª dispensa a mim dispensa a todos os outros
Senadores.
Eu queria falar agora sobre o programa do PMDB.
Eu cheguei em casa quinta-feira, à noite, e fui ver televisão. Vi uma das coisas mais degradantes da minha
vida pública e privada: o programa nacional do PMDB,
mentindo e enganando. Tão degradante que, dessa
vez, esconderam a sigla do Partido. Começaram a falar coisas positivas, e a sigla do Partido não aparecia.
Vou ler, aqui, uma notícia que foi dada pela Folha
de S.Paulo na sexta-feira, no dia seguinte à veiculação
do programa do PMDB:
O programa do PMDB que foi ao ar em rede
nacional às 20h30, ontem, evitou mostrar políticos: eles foram trocados por atores contratados
falando sobre a democracia e os movimentos
de rua no Brasil.
Exatamente o que o PMDB não tem autoridade
para falar. Nenhuma autoridade para falar. Por isso que
tinha que colocar atores.
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A matéria da Folha de S. Paulo, ainda diz o seguinte:
Houve uma determinação da direção do PMDB
para que fossem evitados políticos em série
na propaganda deste semestre [...].
Até então, o telespectador desavisado não
consegue saber a qual partido se refere o filme.
É exatamente isso que estou falando, Presidente.
O programa foi de dez minutos. Até seis, sete minutos,
ninguém sabia que programa era aquele. E, de repente, pasmem VV.Ex.ªs: aparece o Vice-Presidente da
República, o Presidente de honra do Partido, ao lado
do Papa, fazendo a mesma coisa que a oportunista, a
carreirista e a destrambelhada Cristina Kirchner faz lá
na Argentina, colocando uma pessoa do seu partido,
do seu governo, em cartazes e na televisão com um
retrato ao lado do Papa.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE) – O Papa Francisco veio ao Brasil,
foi aclamado, foi respeitado, admirado, beijado. Beijou
todo mundo. E o Papa é explorado exatamente por um
dos maiores Partidos do Brasil, o PMDB.
Eu não sei se o Senador Requião, que, pelo que
vejo, é o único do PMDB, aqui neste momento, chegou
a ver esse programa. Viu, Senador Requião? (Pausa.)
Fez muito bem. Se não, V. Exª estaria tão indignado quanto eu. Pelo que conheço, V. Exª já teria ocupado esta tribuna antes de mim.
Foi uma das coisas mais degradantes que eu já
vi em toda a minha vida pública. Chocante, profundamente chocante!
Por isso, Sr. Presidente, estou fazendo este registro.
Por último, Sr. Presidente, com sua benevolência,
o último assunto, trata-se de um editorial do Estado de
S. Paulo, de hoje, intitulado “Os baderneiros”.
Ninguém, nenhum democrata, nenhuma pessoa
correta, honesta, que quer fazer uma carreira pública,
agora, hoje, ontem, amanhã, vai tentar impedir uma
manifestação legítima, democrática, mesmo que seja
na frente do seu palácio, mesmo que seja na frente
do local onde ele administra. O que não é possível é o
que tem sido feito no Brasil ultimamente, na casa das
pessoas ou, no caso do Rio de Janeiro, no prédio de
apartamentos onde mora o Governador Sérgio Cabral.
Isso é intolerável! Não há nenhuma justificativa para
isso. Se uma parcela da população quer protestar,
denunciar, que faça tudo isso, sobretudo no Rio de
Janeiro. O Governador reconheceu que foi autossuficiente, que estava na soberba. Que se vá ao Palácio
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da Guanabara, que se vá ao local onde trabalha, mas
não no prédio de apartamentos onde mora.
Na semana passada, Presidente Jorge Viana, no
Recife, manifestantes deram uma ordem: “Quebre o que
estiver na sua frente!” Isto foi visto e ouvido por várias
pessoas: “Quebre tudo o que estiver na sua frente!” E
as pessoas saíram quebrando tudo.
Isso é caso de polícia e deve ser tratado com
determinação e coragem. Sem recuo. Isso não pode
acontecer nem no Recife, onde já está sendo coibido,
nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em
qualquer estado da federação. Não se pode tentar
confundir democracia com baderna, democracia com
anarquia, democracia com quebra-quebra.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Para encerrar, o editorial do Estadão
diz o seguinte:
Depois de se infiltrar nas manifestações de
protestos, praticando atos de violência para
provocar a repressão policial, os integrantes
do Black Bloc agora investem contra alvos específicos. A última ofensiva do grupo ocorreu
na noite da sexta-feira, quando pouco mais de
cem manifestantes mascarados interditaram
a Avenida Marginal do Pinheiros, queimaram
exemplares da revista Veja – que havia publicado uma reportagem sobre o movimento –
e lançaram pedras contra o prédio da Editora
Abril. Antes de chegar ao local, os manifestantes já haviam ameaçado o segurança de
uma loja de carros importados, que chegou a
sacar um revólver.
Então, Sr. Presidente, isso é intolerável. A força
das manifestações ocorridas em junho me parece que
deu uma diminuída. É importante que retorne, e que
retorne de forma democrática, pacífica, reivindicando e denunciando aquilo que deve ser reivindicado e
denunciado, mas sem esse agravante, sem essas características de violência, porque isso faz com que o
povo generalize as coisas e, generalizando as coisas,
fique contra as manifestações.
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Passe a achar que qualquer manifestação feita contra um prefeito, contra um governador,
contra a Presidente da República, contra o Supremo,
contra a Justiça, contra Deputados Estaduais seja um
ato maléfico, anárquico. Não pode ser dessa maneira,
Sr. Presidente.
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Mais uma vez, externo meu agradecimento a
V. Exª por sua generosidade, por sua compreensão,
mesmo sabendo que muitas das coisas que disse
aqui não contam com a sua anuência nem com a sua
concordância.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu é que lhe agradeço e o cumprimento por suas palavras, Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Requião, pela ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Presidente, tenho que utilizar este espaço do Senado
Federal porque nós não temos a regulamentação do
direito de resposta.
Mais uma vez, fui caluniado e agredido pelo jornal Folha de S.Paulo. Presidente, uma das manifestações alicerçadoras do autoritarismo é o desdém pelo
contraditório, o desprezo pela opinião alheia. É como
age, com uma frequência impressionante, a Folha de
S.Paulo.
No último dia 12, na coluna Painel, o jornal do
Otavinho – que agora tem um site na Internet, na UOL,
que se chama X de Sexo, pornografia explícita – dá
conta de que o ex-Procurador-Geral Roberto Gurgel,
antes de sair da PGR, pediu ao STF que arquivasse
uma denúncia contra mim por causa da minha idade.
Dizem eles: “O Requião está com 72 anos.” Segundo a Folha, ainda que existissem indícios de delitos, a
denúncia estaria caducada por eu ter mais de 70 anos.
Em nenhum momento, Presidente, a Folha me
procurou ou procurou algum de meus assessores para
esclarecer as tais denúncias. Como dona da verdade,
a imprensa conservadora de direita, defensora dos
privilégios da casa-grande, não quer se ver obrigada
a reparar as ofensas que comete.
Mas enquanto o meu projeto continua placidamente dormindo na Mesa do Senado da República,
aproveito este espaço que V. Exª generosamente me
concede, para responder ao raio da Folha de S.Paulo.
Quando assumi o governo do Paraná pela segunda vez, em janeiro de 2003, editei nova legislação de
incentivos fiscais. Daí em diante, o governo só dilatava
o pagamento do ICMS para empresas que fizessem
novos investimentos, especialmente em regiões mais
pobres do Paraná. Quanto mais pobre a região, maior
o benefício em termos de incentivos em dilação do
prazo de pagamento. Esses incentivos, evidentemente, beneficiavam os investidores.
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Ora, quando a Dixie Toga, a Schindler, a Sercomtel, a Hexal do Brasil, a Companhia Brasileira de
Bebidas, que é a famosa Ambev, e outras que haviam
recebido incentivos concedidos pelo meu antecessor,
sem que se exigisse delas qualquer contrapartida,
requereram a continuidade dos favores fiscais, eu indeferi o pedido e enquadrei essas empresas na nova
legislação que eu havia decretado.
Esse reenquadramento, ao contrário do que insinua a Folha, diminuía, e não aumentava, os benefícios
dados a essas empresas. É claro que essas empresas
reclamaram, ameaçaram ir à Justiça para a manutenção dos privilégios. Eu não cedi. E elas acabaram desistindo de acionar o governo.
Quer dizer, ao contrário do que diz a Folha, de
forma rigorosa e absolutamente irresponsável, não poderia ter havido favorecimento de qualquer empresa,
pois os benefícios ficaram diminuídos e não aumentados. Simples assim, Presidente. Mudei os critérios de
concessão de incentivos, acabei com aquela história de
acordos com determinadas personalidades do governo,
que era a constante do meu antecessor Jaime Lerner.
Estou sem som, Presidente?
E criei um sistema em que os incentivos eram
para todas as empresas, a mesma coisa para as nacionais e para as internacionais.
E o empresário não precisava falar com ninguém.
Ele entrava na Internet e se enquadrava automaticamente, pela própria Internet. Empresas nacionais e
empresas estrangeiras. E aumentava a dilação quanto
mais remota e pobre fosse a região onde se instalava
a nova empresa, beneficiando a população com empregos e trazendo progresso.
Mais ainda, para garantir absoluta transparência,
eu insisto, abri a inscrição para os incentivos também
pela Internet. Lá estavam todas as regras que poderiam
ser obedecidas diretamente, sem a intermediação de
funcionários públicos ou de lobistas.
Mas a Folha não quer saber de nada disso; a
Folha, autoritária, desdenha qualquer esclarecimento
que possa desmenti-la.
Eu aproveito, Presidente, para deixar um recado, um pedido ao Presidente Renan Calheiros: que o
meu projeto, aprovado por unanimidade na Comissão
de Constituição e Justiça, seja de uma vez por todas
trazido para o plenário, porque ele já dorme no Senado, apesar da unanimidade com que foi aprovado, há
mais de dois anos.
Presidente, eu não quero ficar só por aí.
Outro dia, descobri que há uma instituição que se
chama Congresso em Foco, que resolveu me excluir
da tal lista de votação para avaliar o comportamento
dos Senadores da República. Um assessor meu enviou
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ofício perguntando por quê. E eles disseram: “Nós não
aceitamos fazer avaliação de quem tenha processo no
Supremo Tribunal Federal”.
O processo era esse. E mais: o processo de
algumas pessoas que eu denunciei porque queriam
aumentar o preço de uma obra ferroviária, com o que
não concordei.
Mas, Presidente, sabe quem patrocina o tal Congresso em Foco? Essa Ambev, de quem eu elevei o
imposto do ICMS no Paraná de 18% para 28% e acabei com as marmeladas que tinham conseguido no
Governo do Lerner.
E não é só a Ambev que patrocina o tal Congresso em Foco, é a Folha de S. Paulo também.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Então, Presidente, a gente tem que
entender como essas coisas funcionam. Direito de
resposta é a solução para isso. E os decretos, todos
eles, na sua íntegra, com os quais eu cortei benefícios
indevidos e enquadrei essa série de empresas estão
na minha página: robertorequião.com.br. Eles estão
elencados em situação preferencial em minha página
na Internet.
Mas, Presidente, cá entre nós, por que este Congresso não vota o direito de resposta? Que tipo de
pressão esta Casa sofre desses donos da imprensa,
que desmoralizam pessoas e destroem imagens com
absoluta e completa irresponsabilidade, como a pornofolha do X de Sexo do tal do Otavinho Frias?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Requião, a Mesa pede
desculpas a V. Exa. Por conta do vozeirão de V. Exa,
termina que nós tínhamos uma parte em que a sua
voz estava captada, mas sem o microfone de V. Exa
estar ligado. Mas, a tempo, com o auxílio da assessoria da Mesa – pedimos desculpas –, ligamos o microfone. Mas espero não ter prejudicado o pedido de V.
Exa pela ordem.
Convido para fazer uso da palavra S. Exa o Senador Mozarildo Cavalcanti, como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge
Viana, Srªs e Srs. Senadores, eu vou aqui repetir um
apelo que já fiz para a Eletronorte e para o próprio
Ministério de Minas e Energia, para que seja urgentemente viabilizada uma hidrelétrica no meu Estado
de Roraima, porque a Venezuela decretou, novamente, estado de emergência no setor elétrico. Por quê?
Porque a Venezuela sequer está podendo manter o
abastecimento do próprio país. As usinas estão suca-

765

Agosto de 2013

teadas, principalmente a usina de Guri, que abastece
o meu Estado de Roraima. É um linhão que vem desde a Venezuela, lá de dentro, até Boa Vista e alguns
Municípios do interior.
Pois bem, como o Governador que está lá não
toma nenhuma iniciativa, nós temos, lá no Ministério
de Minas e Energia, três projetos que supririam essa
questão. Mas preferem construir um linhão que vem de
Tucuruí, no Pará, para abastecer Manaus e Roraima.
Isso já está criando problemas com a Funai e com o
Ministério do Meio Ambiente. Enquanto isso, nós temos
três soluções, dentre as quais eu destaco como a mais
fácil e mais rápida: o projeto da hidrelétrica do Cotingo,
na Cachoeira do Tamanduá, que não só não causa impactos ao meio ambiente como é de fácil construção,
já que suas paredes laterais são duas montanhas. Eu
tenho defendido essa tese. Há um projeto meu, autorizativo, que foi aprovado no Senado e está há vários
anos na Câmara, que nada mais faz do que cumprir
a Constituição, que diz que é possível explorar recursos hídricos em reservas indígenas, desde que haja
autorização do Congresso Nacional.
Portanto, a autorização do Senado já foi dada;
está na Câmara para ser apreciado. Mas, independente desse projeto, o Ministério de Minas e Energia tem
que olhar para o Estado, já que, repito, o Governador
não está nem aí para o problema, para que possamos,
realmente, resolver a questão do abastecimento de
energia elétrica em nosso Estado.
Esse é um problema que nos aflige, com vários
apagões na cidade e no interior. E, realmente, a preocupação do Governo do Estado não tem sido forçar,
negociar ou articular para que um dos projetos, repito, o mais fácil, que é o da Cachoeira do Tamanduá,
que fica em uma reserva indígena, a Raposa Serra do
Sol, seja construído, e que se paguem royalties para
a comunidade indígena, que se eletrifiquem todas as
comunidades indígenas da região, o que será um grande benefício para os índios, que não são primitivos.
Muitos deles são professores, funcionários públicos,
completamente integrados à civilização abrangente.
Reclamo, novamente, da questão da energia elétrica em meu Estado, e vou ficar só com esse assunto
hoje, Senador Jorge Viana, porque pretendo, inclusive,
falar sobre outras mazelas do meu Estado. Não dá para
ficar calado – embora eu não tenha ficado calado – e,
de repente, não falar mais sobre as mazelas que afligem o meu Estado, principalmente no que diz respeito
à energia elétrica, que é o foco que quero hoje abordar.
Senadora Vanessa, ouço V. Exª com muita atenção.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimento V. Exª, Senador Mo-
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zarildo, pelo pronunciamento. De fato, penso que o
Brasil tem, eu diria, não que rever, mas destacar mais
sua política indigenista. De fato, o Estado de V. Exª e
o meu Estado, o Amazonas, têm grandes comunidades, uma grande população indígena. E hoje é isto: os
índios estão integrados à sociedade. Então, todos os
programas do Governo Federal, de agricultura familiar
e de energia elétrica, como o Luz para Todos, têm de
alcançar as comunidades indígenas. E eu diria mais,
Senador Mozarildo: o grande potencial de geração de
energia hidráulica do Brasil está na Amazônia, está
na nossa região. É inimaginável termos a geração e
não termos o acesso a essa energia elétrica. Temos,
agora, as hidrelétricas do Madeira, quase concluídas,
e estamos lutando com relação à energia gerada pelas hidrelétricas do rio Madeira, que estão a menos de
100 quilômetros do meu Estado, para que seja feito
um linhão para levar energia a todos os Municípios em
torno da BR-319. É importante. Nós precisamos dessa
energia que nós próprios estamos gerando, Senador.
Creio que seria muito importante uma organização da
nossa Bancada do Norte, cujo coordenador é o Deputado Sebastião Bala Rocha, que já foi Senador. Poderíamos convocar uma reunião da Bancada do Norte
para debatermos essa questão, assim como alguns
outros pontos, mas em especial a questão da energia
elétrica, que considero fundamental. Cumprimento e
parabenizo V. Exª pela preocupação cotidiana, não só
com Roraima, mas com toda a Região Amazônica.
Muito obrigada.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Obrigado, Senadora Vanessa
Grazziotin. V. Exª, que é do Estado do Amazonas, está
também a reclamar.
É interessante que, no meu Estado, há três opções de construção de hidrelétrica, e essa que fica na
reserva indígena é a mais fácil. Como frisou V. Exª, temos que ter uma política indigenista que não faça só o
que a Funai faz: demarcar terras indígenas e esquecer
que ali estão seres humanos já integrados à civilização brasileira e que querem, sim, ter energia elétrica,
como tinham antes de aquelas terras serem uma reserva indígena. Eles querem ter – vi numa reportagem
recente – irrigação, mas isso exige também energia
elétrica, e eles não têm. Fica a Funai obstaculizando
por um lado, e as outras duas opções, que são no Rio
Mucajaí, na Cachoeira do Paredão, e, no Rio Branco,
na Cachoeira do Bem Querer, são mais complexas,
principalmente a sobre o Rio Branco.
Portanto, vou pedir uma audiência com o Ministro
das Minas e Energia e levar novamente o meu apelo,
a minha demonstração, inclusive cabal, de que não é
possível abandonar um Estado, como ocorre lá, refém
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de uma energia que vem de outro país, a Venezuela,
que faz fronteira conosco, mas que está em estado de
emergência no setor elétrico.
Portanto, estamos pagando energia e pagando
o pato dos apagões que estão acontecendo na cidade e no interior.
Muito obrigado a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Mozarildo Cavalcanti, pelo pronunciamento, pela preocupação que traz com um tema tão grave e tão importante para a população de Roraima.
Parabéns a V. Exª.
Convido para fazer o uso da palavra o Senador
Mário Couto, como Líder da Minoria na Casa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje a Presidenta Dilma
esteve aqui no Senado, numa sessão especial que lhe
foi concedida. Tanta honra ter a Presidenta do Brasil
nesta Casa!
Queria eu que ela pudesse vir trazer boas notícias ao povo brasileiro, ao povo do nosso querido
Estado do Pará, que represento nesta Casa, Estado
que, com muita glória, tem Nossa Senhora de Nazaré
como sua padroeira. Pudesse ela vir dizer aqui, neste Senado, que esta Casa era imparcial, que julgava
com isenção, que o povo do meu Pará podia contar
com novos hospitais, que ela estaria ajudando o Governador Simão Jatene na nova construção da Santa
Casa de Misericórdia do meu Estado, que está sendo
inaugurada na sexta-feira.
E faço aqui, Presidenta Dilma, um convite especial para a senhora ir lá e verificar que há médicos, há
aparelhos, leitos à vontade, uma nova Santa Casa de
Misericórdia. Assim, Vossa Excelência deveria fazer
em todo o Brasil.
Vossa Excelência, para fugir da pressão das ruas,
anunciou um programa que é digno de risadas: trazer
médicos de fora em detrimento dos médicos brasileiros.
A senhora rasgou o diploma dos médicos brasileiros.
A senhora arrasou os médicos brasileiros. Eu não sou
contra trazer médicos de fora. Mas por que a senhora
escolheu logo Cuba? Por que a senhora foi logo em
cima de Cuba para trazer os médicos cubanos? É o
bom relacionamento que a senhora tem com aquele
país, com aqueles ditadores, que já mataram tantas
pessoas naquele país, Presidenta?
Os médicos brasileiros, pode ter certeza, estão
chocados com a senhora. A senhora simplesmente, ao
ouvir as vozes das ruas e ao tentar uma ação imediata,
disse que o Brasil não tinha médico e que precisava
contratar médico de fora.
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Olhem, brasileiros, para ser presidente de um
país do tamanho do Brasil é preciso conhecer o país.
Para ser um Deputado estadual, é preciso conhecer
o Estado.
Vossa Excelência não conhece o País. Vossa
Excelência não sabe – e eu tenho certeza de que não
sabe, Presidenta; se sabe, faz que não sabe – que o
principal problema hoje do Brasil, na questão de saúde, são os leitos. O Brasil não tem leito.
Assim como a corrupção cresceu no seu Governo e no governo do Lula, os leitos não cresceram. A
disponibilidade de leitos diminuiu, Presidenta; diminuiu,
Presidenta! A senhora não tem leito nos interiores; a
senhora não tem leito nas capitais.
O que é que adianta a senhora contratar médico
se Vossa Excelência não tem onde internar um paciente. O que é que adianta haver médico se não há
equipamentos para operar.
Vá, Presidenta Dilma, saia do seu pedestal! Não
procure só vir aqui, ao Senado, para ser elogiada por
aqueles que dependem de Vossa Excelência, por aqueles que obedecem ao mando de Vossa Excelência.
Não é só isso que se tem que fazer. Vá ao meu Marajó, por exemplo, onde as pessoas estão sem hospital,
abandonadas.
Eu estive agora, meu querido Presidente Viana,
na capital...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... do Estado. Para a cidade de Soure, nós levamos mais ou menos quatro horas pela Baía do Marajó.
Eu fui lá, estive lá, passei o mês de julho naquela
região, Salvaterra e Soure, onde não há hospital digno
para receber um cidadão, não há hospital digno para
se fazer uma cirurgia. O que há, Dilma, é apenas um
hospital, que tem um médico, às vezes, mas que não
tem um aparelho de raios X para se fazer um diagnóstico, não tem um aparelho de ultrassonografia.
Se eu estou mentindo, Brasil, cassem o meu
mandato! Se eu estou mentindo, Presidenta, eu estou
autorizando Vossa Excelência a cassar o meu mandato!
O marajoara, o santareno, aquele que mora no sul
do Pará, aquele que mora em Paragominas. A maioria
dos hospitais não atende à população, por falta de leito,
por falta de equipamento, por falta de transporte. E a
senhora vem com esse efeito de contratar 15 mil médicos para funcionar num País do tamanho do Brasil.
Onze anos de Governo do PT e houve uma redução, Presidenta Dilma – que vergonha, Presidenta!
–, de 15% da taxa de leitos hospitalares no Brasil. Somente em 2005 e 2012, o SUS perdeu mais de 41 mil
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leitos, Presidenta! Quarenta e um mil leitos foram perdidos, e não foi feito mais nada por Vossa Excelência!
Venha aqui, ao Senado, dizer que Vossa Excelência vai fazer mais hospitais neste País. O povo brasileiro tem que voltar às ruas, porque, sob pressão,
ela faz alguma coisa.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O povo tem que exigir hospitais. O povo tem que
exigir equipamentos. O povo tem que exigir leitos. Só
médico não resolve.
O Brasil está cheio de equipamentos de raios
X sem ter técnicos para operá-los, Presidenta. Isso
é uma vergonha, Presidenta! Vossa Excelência não
vai ao interior do interior do Brasil para ver a situação
dos brasileiros.
A Organização Mundial de Saúde recomenda de
três a cinco leitos por mil habitantes. O Brasil só oferece dois leitos por cada mil habitantes. Mas a Presidente gosta mesmo é de vir ao Senado ouvir elogios
daqueles que ela comanda. E o País, o nosso País,
o nosso querido Brasil, o nosso querido Pará... Ainda
bem que o Pará mudou. Ainda bem que o povo do
Pará entendeu que precisava de mudança e colocou
um Governador lívido, um Governador digno, um Governador que sabe dos problemas do Estado e revolucionou a saúde no nosso Estado. Precisamos, sim,
de muito mais coisas no nosso interior. Mas vá ver de
quem é a responsabilidade na Constituição. O nosso
Governador faz, porque ele sabe que não pode abandonar a população do nosso Estado, porque sabe que
o Governo Federal não investe um tostão sequer no
Estado do Pará. A Dilma não gosta dos paraenses, a
Dilma não gosta do Pará. Às vezes, eu duvido até que
ela seja brasileira.
Dilma, eu não tenho medo de falar. Se quiserem
fazer comigo a mesma coisa que fizeram com o senador boliviano, eu não tenho medo, Dilma. Eu tenho
que falar. Eu vim para cá para falar aquilo que o povo
quer falar e não pode falar nesta tribuna.
A saúde brasileira é uma das piores do mundo. Eu
não sou contra trazerem mais médicos, mas isso aí é
uma enganação. E não se pode faltar com a verdade.
Tem que se mostrar à Nação que é preciso deixar de
mentir, deixar de enganar o povo brasileiro.
Podem trazer 50 mil médicos que a coisa não vai
melhorar, porque não há hospital, porque não há leito,
porque não há equipamento, porque não há infraestrutura neste País.
E para descer, Presidente, a cada ano, lamentavelmente, o Brasil joga R$1 trilhão no lixo, com corrupção, com falta de aeroportos, com falta de silos para
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armazenar produtos agrícolas. E a Presidente veio
aqui, hoje de manhã, escutar os elogios daqueles...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Mário Couto.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Ana Amélia, como oradora inscrita. Depois, inclusive,
eu queria poder contar com V. Exª para que assumisse, a fim de que eu possa, como inscrito para uma comunicação inadiável, fazer uso da tribuna, Senadora
Ana Amélia.
Com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente Jorge Viana.
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, antes de
mais nada, eu queria pedir a V. Exª, Senador Jorge
Viana, a transcrição nos Anais do Senado do Editorial
de hoje do Jornal O Estado de S. Paulo sobre a ação
do Diplomata Eduardo Sabóia e o artigo da Jornalista
Eliane Cantanhede sobre o mesmo assunto no Jornal
Folha de S.Paulo.
Estamos aqui com sobressaltos: ora uma questão
de crise diplomática, ora uma questão na área econômica, o dólar subindo. E hoje, lamentavelmente, começo
a usar esta tribuna para falar de um problema grave
que está acontecendo no meu Estado Rio Grande do
Sul – os nossos Senadores Pedro Simon, Paulo Paim,
da mesma maneira, certamente, vão se manifestar sobre isso. São já mais de oito mil desabrigados pelas
enchentes, cuja chuva torrencial, que começou já na
semana passada, fez muitas vítimas.
As vítimas dessas enchentes já chegam a 8.136,
de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil do
Estado nesta terça-feira. Pelo menos, 2.706 pessoas
estão desabrigadas ou sem moradia, e 5.428 desalojadas em casas de parentes e/ou de amigos.
As chuvas atingiram 29 Municípios do meu Estado e provocaram a cheia de, pelo menos, 11 rios.
Há registro de uma pessoa desaparecida e uma ferida devido ao mau tempo, ambas em São Francisco
de Paulo, na serra. Também ocorreu uma morte em
Montenegro, no Vale do Caí.
O que chama a atenção é a quantidade de deslizamentos de encostas. No Vale dos Sinos, 12 casas
foram atingidas em Igrejinha, e uma em Taquara.
Em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte,
uma residência foi atingida pela queda de um muro. No
Vale do Caí, os deslizamentos afetaram 23 casas em
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Vale Real e outras três em Salvador do Sul. No total,
40 residências foram afetadas.
E eu queria também informar que a Defesa Civil
do Rio Grande do Sul está pedindo aumento e reforço nas doações. A central de doações da Defesa Civil
continua recebendo roupas, colchões, cobertores e
alimentos não perecíveis que estão sendo encaminhados para todos os Municípios atingidos pela enchente.
E a solidariedade é muito grande.
Eu também queria registrar a ação da OAB do
Rio Grande do Sul, com a sua caixa dos advogados,
promovendo uma campanha de ajuda aos desabrigados pelas chuvas. A OAB está recolhendo, arrecadando
donativos, como roupas, vestuário e de cama, calçados,
alimentos não perecíveis, produtos de higiene, pessoal
e limpeza, medicamentos e utensílios domésticos para
os desabrigados pelas chuvas que atingiram o nosso
Rio Grande do Sul.
Segundo informaram o Presidente da OAB do
Rio Grande do Sul, Marcelo Bertoluci, e também a
Presidente da Caixa dos Advogados do Rio Grande
do Sul, Rosane Ramos, a Defesa Civil é que fará a
distribuição desses donativos.
Assim é que a sociedade gaúcha e nós apresentamos a esses desabrigados a nossa solidariedade, pedindo, encarecendo ao Ministério da Integração Nacional e à Defesa Civil, aqui, em Brasília, que
deem uma atenção especial, porque, no caso de uma
emergência, a ação também tem que ser emergencial
e tem que ser rápida, para que esses desabrigados
tenham amenizado o seu sofrimento com a perda das
suas residências.
Então, é um apelo que fazemos aqui, que faço
em nome do Senador Pedro Simon e do Senador
Paulo Paim, para que o Ministro Fernando Bezerra,
da Integração Nacional, e a Defesa Civil tenham uma
ação também bem rápida para atender os nossos desabrigados.
Eu também queria abordar, Senador Jorge Viana,
uma questão muito relevante para o nosso Estado e
para o Brasil inteiro.
É preciso grandes ações e políticas realmente estruturantes para conter o que o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, qualificou como “minicrise”
econômica. O momento vivido pelo Brasil, sobretudo
com o aumento das dúvidas sobre câmbio e inflação,
exige do Governo Federal políticas que proporcionem
ambientes prósperos, favoráveis, com a atuação de
empresas mais competitivas, investimentos maiores,
geração de renda e emprego e produtos e serviços
de elevada qualidade para as diferentes necessidades
dos consumidores.
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Os caminhos para dinamizar a economia, proporcionar ganhos de produtividade e, consequentemente,
ampliar a qualidade de vida das pessoas são, obrigatoriamente, o da ampliação de investimentos, do acesso
ao financiamento sustentável e do fortalecimento das
instituições públicas privadas, como bancos oficiais e
agências reguladoras eficientes, confiáveis e transparentes, sobretudo ágeis. O contrário disso é jogar, de
modo irresponsável, contra o ambiente de negócios
do País, muito necessitado de estímulos.
Aliás, tivemos, hoje, pela manhã, a presença, na
CAE, do Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que
apresentou um panorama da economia. Há, claro, da
parte do Governo, um cenário otimista, uma crença de
que há, sim, possibilidade de crescimento, inclusive da
participação do Banco nos investimentos em logística,
que são tão necessários ao País.
É preciso continuar essa relação com o Congresso
Nacional, particularmente com o Senado. E o Presidente
Lindbergh Farias promoverá um breve encontro com o
Presidente do BNDES para uma conversa mais aberta
e mais franca, livre das limitações que temos quando
há transmissão e também da escravidão em relação
ao tempo quando se trata de uma audiência pública.
Precisamos entender que não adianta ser otimista
sobre os rumos da nossa economia sem concentrar um
esforço enorme, inclusive do setor público, para que
as empresas mantenham seus planos de atuação e
de investimentos em nosso País.
Na audiência de hoje, proposta por mim, como
eu disse, na Comissão de Assuntos Econômicos, o Dr.
Luciano Coutinho negou prejuízos e perdas ao banco
de fomento e ao BNDES-Par, sociedade gestora de
participações sociais, a holding do BNDES, mesmo
após investimentos recentes no Grupo EBX, do empresário Eike Batista. As enormes perdas nas ações do
grupo das empresas X, na avaliação do BNDES, não
afetaram as garantias do Banco. Assim também esperamos, mas é preciso esperar, certamente, o resultado
do balanço da instituição para avaliarmos exatamente
essa circunstância.
“Por enquanto”, esse foi o termo usado pelo Presidente Luciano Coutinho, não há problemas nem
impactos negativos ao caixa do Tesouro, ou seja, ao
contribuinte. Ainda assim, a minha sugestão é de cautela e de muita atenção e vigilância, sobretudo porque
muitos investimentos em infraestrutura, como o Programa de Investimentos em Logística, dependem do
câmbio para serem viabilizados.
Além disso, dados divulgados pela imprensa,
nesse final de semana, mostram que muitos empreendedores estão sendo obrigados a cortar investimentos
em pesquisa e desenvolvimento, essenciais para a

769

Agosto de 2013

modernização da economia e geração de mais renda
e empregos, para gastar enorme quantia de recursos
com assessoria jurídica especializada em entender a
complexa estrutura pública de normas, licenças, registros e documentos.
A insegurança jurídica e a excessiva burocracia
proporcionadas pelo adormecimento do setor público
são apontadas como as maiores barreiras ao desenvolvimento do ambiente empreendedor do País. São
sucessivas e inúmeras solicitações que travam o desenvolvimento de importantes empreendimentos. Cito
o exemplo de uma simples limitação que afeta enormemente a atividade turística e de serviços de bares
e restaurantes do País.
Faz três meses que representantes do setor hoteleiro tentam, sem sucesso, marcar uma audiência
com a Ministra Chefe do Gabinete Civil para tratar do
marco legal que rateia as gorjetas oferecidas aos trabalhadores do setor de serviços. Como é sabido pelos
senhores, são tradição no Brasil os 10% de gorjeta
para bares, restaurantes e hotéis. Nem sempre esses
recursos vão para o bolso dos garçons, como esperam
os clientes. Por isso, tramita aqui o Projeto de Lei nº
57, na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa,
que deixa mais claro o rateio desse valor.
A proposta já aprovada na Câmara não torna a
cobrança obrigatória, mas estabelece que os 10% façam parte da contribuição previdenciária e do cálculo
para a aposentadoria. Pela proposta, 80% do valor
extra pago pelos clientes devem ser repassados integralmente aos funcionários. Os outros 20% poderão
ser descontados do pagamento de encargos sociais
e previdenciários pelos empresários.
Na prática, a Carteira de Trabalho do empregado deverá trazer, além do salário fixo, o percentual recebido de gorjeta. Caso a cobrança seja suspensa...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –...,
o empresário deverá incorporar o valor pago ao salário do empregado, pela média dos últimos 12 meses.
Segundo o projeto, todos os envolvidos nessa
cadeia – copeiros, cozinheiros, ajudantes de serviços
gerais – também devem entrar no rateio da gorjeta.
Já os percentuais a que cada trabalhador terá direito
deverão ser acertados por acordo coletivo pelos respectivos sindicatos.
O projeto determina também que os sindicatos
criem uma comissão para fiscalizar os repasses, além
de multa de um quinze avos, com base na média diária da gorjeta, para aquele empresário que não fizer o
pagamento corretamente. O objetivo é evitar fraudes.
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Concordo que seja necessário haver justiça na
repartição dos recursos das gorjetas. O que não pode
ocorrer é uma sobrecarga de custos para os empreendedores. Tem que haver equilíbrio.
Senador Jorge Viana, V. Exª, que foi Governador
do seu Acre, sabe que lei boa é aquela equilibrada, em
que os dois lados tenham que ceder um pouco, para
que possamos compatibilizar interesses relevantes.
Custos excessivos são um tiro no pé da economia, pois, em vez de renda e emprego, geram mais
dificuldades e limitações, resultando em mercado de
trabalho menos vigoroso e renda escassa.
Já está acontecendo em relação à Lei das Domésticas, que foi um avanço necessário, oportuno.
Porém, a reação do mercado de trabalho está sendo
negativa em relação à legislação. Embora ela ainda
não esteja definida, já está provocando um nível de
desemprego. Por isso é que nós temos que ter muito
cuidado e muita cautela para resguardar os direitos
dos trabalhadores e, sobretudo, criar esse ambiente
para aumentar o trabalho.
Outro importante caso de clima adverso aos empreendedores: uma fabricante de medicamentos para
medicina molecular de São Paulo, que tem sócios no
Rio Grande do Sul, tenta, há três anos, registrar, na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um produto
reagente usado para exames do coração.
O medicamento tem um preço competitivo no mercado internacional e o interesse de compradores estrangeiros. O reagente da empresa custa R$110,00, aproximadamente US$45.00. No mercado internacional, o
mesmo produto é vendido por US$350.00. Mas, sem o
registro, a empresa, que também é fornecedora para hospitais públicos brasileiros, fica impossibilitada de exportar.
A Anvisa já criou um cadastro eletrônico para
tentar acelerar o registro de genéricos. É preciso reduzir o prazo de concessão de licenças de 24 para 6
meses a todos os medicamentos. A meta precisa se
tornar um objetivo palpável, que realmente seja alcançada. E a criação de um ambiente mais propício aos
empreendedores...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Como temos Senadores inscritos, eu não quero me
alongar aqui, meu caro Presidente. Faltando muito
pouco tempo para falar, eu poderia falar na questão da
ANTT, dos problemas estruturais, mas gostaria que o
meu pronunciamento fosse dado como lido na íntegra,
caro Presidente, Senador Jorge Viana.
Essa era a minha consideração.
Agradeço a V. Exª.
Obrigada.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
O Estado de S.Paulo – Editorial –
A coragem de um diplomata
A diferença entre a teoria e a prática pode ser eliminada por um ato de desassombro. Foi o que aconteceu no fim da semana, quando um diplomata resolveu
aplicar, por sua conta e risco, os princípios humanitários dados como indissociáveis da política externa do
País. Em toda parte, o Itamaraty exorta a comunidade
internacional a dar prioridade aos direitos humanos.
Faltou fazer o mesmo dentro da própria casa – a embaixada em La Paz. A omissão levou o encarregado de
negócios da representação, Ministro Eduardo Saboia,
a tomar uma iniciativa inédita. Ela pode ter salvado a
vida do senador boliviano Roger Pinto Molina, de 53
anos, que completaria na última sexta-feira 452 dias
de confinamento numa dependência da embaixada
onde se asilou, em maio do ano passado.
Eleito pela Convergência Nacional, partido de
oposição ao presidente Evo Morales, ele tem contra si uma vintena de processos por alegados delitos
que incluem corrupção, desacato (ao acusar Evo de
proteger o narcotráfico), dano ambiental, desvio de
recursos e até assassínio. O asilo foi concedido pela
Presidenta Dilma Rousseff dias depois. Evo criticou
a decisão, recusou-se a dar asilado o salvo-conduto
para viajar ao Brasil e acusou o então embaixador brasileiro de “pressionar” o país. À medida que o impasse
se arrastava, mais evidente ficava que Itamaraty não
só não pressionava o líder bolivariano, como o tratava
com um descabido temor reverencial. Essa política de
luvas de pelica foi inaugurada, como se recorda, pelo
então presidente Lula.
No primeiro de maio de 2006, começando o seu
primeiro mandato sob uma barragem de protestos
pelo não cumprimento de promessas eleitorais, Evo
nacionalizou o setor de gás e petróleo, e mandou invadir militarmente uma refinaria da Petrobras. Em plena sintonia com o à época chanceler Celso Amorim e
com o assessor de relações internacionais do Planalto, Marco Aurélio Garcia, Lula só faltou cumprimentar
o vizinho pela violência. Mudaram os nomes, mas a
tibieza persiste. Na conturbada história do continente,
asilo político e salvo-conduto representam uma tradição
secular - uma ou outra exceção apenas confirmam a
regra. Mas a diplomacia brasileira não há de ter tido a
coragem de invocar essa realidade para mostrar a Evo
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que a sua atitude era insustentável, além de ofensiva
à política brasileira de direitos humanos.
Salvo prova em contrário, o Itamaraty não se
abalou nem ao ser informado dos exames que constataram a deterioração física e mental do senador que falava em suicídio. Não era para menos. Como
Saboia desabafaria numa entrevista à Rede “eu me
sentia como se tive: DOI-Codi ao lado da minha trabalho”, em alusão ao aposento em que vivia o asilado.
“E sem (que houvesse) um verdadeiro empenho para
solucionar o problema,” Duas vezes ele foi a Brasília
alertar, em vão, o Itamaraty. Chegou a pedir para ser
removido de La Paz. Enfim, de risco iminente à vida e
à dignidade de uma pessoa”, agiu. Acompanhado de
dois fuzileiros navais que serviam na embaixada, em
dois carros com placas diplomáticas, ele transportou
Roger Pinto a Corumbá, do lado brasileiro da fronteira,
numa viagem de 22 horas iniciada na sexta à tarde.
No final da noite de sábado seguiram para Brasília, a bordo de um avião obtido pelo senador capixaba
Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações
Exteriores da Casa, mobilizado pelo diplomata. Apanhado no contrapé, o Itamaraty anunciou que tomará
“as medidas administrativas e disciplinares cabíveis”.
Melhor não. No clima que o País anda respirando,
Saboia pode virar herói e o governo, carrasco. De seu
lado, La Paz pediu que o Brasil recambie o “fugitivo da
Justiça” - o que ele não é, porque em momento algum
deixou tecnicamente território brasileiro. Autoridades
bolivianas ressalvaram que o caso não afetará a relação bilateral. Mas, para Evo, provocar o Brasil sempre serviu para fazer boa figura junto às suas bases,
a custo zero.
Cabe ao Itamaraty, até para se penitenciar da
dignidade esquecida durante o confinamento do senador, reagir com dureza a uma nova bravata de Evo.
E aprender com o seu diplomata a ser mais coerente
com o que apregoa.
Folha de S.Paulo – Eliane Cantanhêde –
Gota d’água
Brasília – O chanceler Antonio Patriota não tinha
para onde correr. Se dissesse que a operação para
retirar o senador Roger Pinto da Bolívia tinha sido articulada pelo Itamaraty, teria de admitir que a ameaça
de inquérito era só teatro. Ao alegar que o diplomata
Eduardo Saboia tinha agido por conta e risco, admitiu
que não tinha comando sobre a diplomacia.
A insubordinação de Saboia, porém, foi apenas
a gota d’água, pois Patriota era um típico caso de pessoa desconfortável dentro da própria casa e do próprio
cargo e que jamais chegou a ser assimilado e respeitado por Dilma como chanceler.
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Apesar de primeiro de turma e de bastante respeitado intelectualmente, Patriota foi derrotado pela
própria personalidade, excessivamente cautelosa, até
um tanto medrosa, incompatível com o estilo duro, às
vezes agressivo, de Dilma.
Ele foi escolha pessoal de Dilma, mas o casamento nunca engrenou e a política externa do novo
governo jamais teve uma marca, atolada em perda de
protagonismo, em notas oficiais amorfas, em manifestações desimportantes.
Foi-se a era excessivamente afirmativa e polêmica
de Celso Amorim no governo Lula, veio a era demasiadamente em cima do muro e sem rumo de Patriota
no governo Dilma.
A própria Bolívia é um festival de exemplos, ora
inspecionando o avião oficial do Ministro da Defesa do
Brasil, ora jogando cães farejadores em outro avião
oficial com parlamentares do Brasil, por fim negando-se a conceder o salvo-conduto - instituto previsto em
tratados e respeitado pela tradição no continente - ao
senador asilado na embaixada brasileira. E qual foi a
reação do Itamaraty? Sempre cedendo, indiferente.
A reação um tanto esdrúxula do diplomata Saboia não foi um gesto pequeno. Foi um enorme gesto
de coragem que expôs toda a covardia da política externa, que ganha no novo Ministro, Luiz Figueiredo, a
expectativa de menos mesmice e mais ação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu a cumprimento e peço a V. Exª
que assuma a presidência para que eu possa fazer
uma comunicação inadiável.
Em seguida, Senadora Lídice.
Peço à assessoria da Mesa que atenda, na forma
do Regimento, as duas solicitações da Senadora Ana
Amélia, que pediu que constem dos Anais do Senado
o editorial do jornal O Estado de S. Paulo e o artigo
da Eliane Cantanhede, de hoje, na Folha de S.Paulo.
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 Maioria/PP – RS) – Com a palavra o Senador Jorge Viana,
para uma comunicação inadiável.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta Ana Amélia, eu queria,
mais uma vez, aqui, fazer o registro da importância
da vinda da Presidenta Dilma ao Congresso hoje. Foi
uma solenidade que engrandece o Senado, a Câmara
e o Congresso Nacional. Nós tivemos uma sessão do
Congresso, presidida pelo Presidente Renan, fruto de
uma audiência que tivemos, a bancada de Senadores
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e Senadoras do PT, com a Presidenta Dilma. Na audiência, a Senadora Ângela Portela sugeriu à Presidenta
que encontrasse uma maneira de receber no Palácio o
relatório apresentado como fruto do trabalho da CPMI
que apura, investiga a violência contra a mulher. A Presidenta a interrompeu e disse “não, eu faço questão de
ir ao Congresso receber pessoalmente esse relatório
da CPMI”. E hoje foi o dia em que a Presidenta veio,
estreitando as relações entre os Poderes e valorizando, como mulher, como mãe, como avó, a importância
de toda a sociedade brasileira reafirmar sua posição
contra qualquer tipo de violência, dando uma ênfase
maior ainda à violência contra a mãe, contra a mulher
brasileira.
Antes de me referir a pontos que estou trazendo
à tribuna, eu também queria fazer um registro – vários
colegas já fizeram o mesmo – sobre esse episódio
que culminou com a demissão do Embaixador Antônio Patriota, que agora vai desempenhar uma missão
das mais nobres como Embaixador do Brasil na ONU,
substituindo o Embaixador Figueiredo, que assume a
chancelaria no Brasil.
Eu me refiro a esse episódio que o Brasil está
vivendo, que a imprensa está noticiando e que ganhou
espaço na grande imprensa mundial, que foi a vinda
do Senador Roger Pinto para Brasília, trazido pelo
Eduardo Saboia, um diplomata de carreira, que eu conheço, que contou com a contribuição do Presidente
da Comissão de Relações Exteriores.
O fato, Srª Presidenta e todos que me acompanham pela TV e pela Rádio Senado, é que esse é um
episódio que não cabe e não pode ser transformado
numa disputa entre situação e oposição no nosso País.
Primeiro, porque envolve a vida de um cidadão boliviano que pediu asilo ao Governo brasileiro.
Eu ouvi muitas críticas à Presidenta Dilma, ao
nosso Governo, eu vi a situação mais radicalizada
quando tivemos a saída do Chanceler, do Embaixador
Antonio Patriota do Itamaraty, é claro que o problema
é grave e envolve circunstâncias delicadíssimas, mas
o que fazer diante disso?
Eu cumpri aquilo que me cabe. Eu moro no Acre,
sou Senador pelo Acre, sou Vice-Presidente do Senado
– mas não foi nessa condição –, mas, como cidadão e
como Senador, procurei ajudar. Desde domingo, conversando com o meu colega Ferraço, que, de alguma
maneira, também, e do seu jeito, procurou dar a sua
contribuição, eu procurei ajudar.
Tive contato com o Senador Roger Pinto, conversei com ele, um amigo que eu tenho, conhecido de
longas datas. Ele foi meu colega, atuando no Pando e
eu atuando no Acre, e morava em Cobija, do outro lado
do rio, de Brasileia, onde sempre estivemos juntos. Nós
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nos conhecemos de há muito tempo. O nosso governo,
no Acre, deu proteção à sua família, escoltou-a até Rio
Branco. Também conheço bastante o cenário político,
o ambiente político da Bolívia. E, nessa condição – já
havia tido vários contatos com pessoas da Embaixada
do Brasil na Bolívia, com o Embaixador, com membros
do Itamaraty –, procurei ajudar, sem alarde.
E, diante da situação da saída do Embaixador
Antonio Patriota e a chegada do Embaixador Figueiredo, penso que o bom senso, fruto das conversas, do
entendimento, começou a prevalecer nesse episódio.
Primeiro, a não vinda aqui do Senador Roger Pinto. O
gesto de sua chegada aqui, de certa forma, é um gesto
político, numa casa política, o Senado. Da mesma maneira, penso que a atitude, agora, do Eduardo Saboia
de se recolher, como profissional, como membro da
diplomacia brasileira, é também parte desse bom senso.
A Presidente Dilma, hoje, deu declarações, tomou atitudes. Primeiro, a oposição gosta de assumir
uma postura sempre de transformar uma realidade
em falha, em governo falho, em governo fraco. É bom
lembrar que, há mais de um ano, a Presidente Dilma,
o seu governo, deu asilo político ao Senador Roger.
Isso é uma atitude de um país, que levou em conta
o risco, a busca e os tratados internacionais. Ele foi
acolhido na Embaixada. É óbvio que, por conta do não
entendimento, a situação do Senador se degradou ao
longo de 454 dias.
A atitude extrema de um membro do corpo diplomático foi tomada... Certamente, as conversas a
respeito e o tratamento a essa atitude deverá ser
dado com toda calma, cautela e respeito, até porque
o fato é que, felizmente, não houve o pior e uma vida
foi respeitada. O Senador está aqui, no Brasil, mas,
na condição que essa posição de acolhimento do governo brasileiro estabelece, obviamente, ele também
tem que atender às prerrogativas que estabelece a
situação em que ele se encontra.
Queria aqui encerrar e dizer que muitas conversas
e o bom senso começam a prevalecer nesse episódio.
Não tenho nenhuma dúvida de que o melhor é
que o nosso governo siga dando ao episódio uma condução altiva, como está dando desde o começo, em
relação à Bolívia, mas também que faça isso respeitando o nosso país vizinho e irmão, no caso, a Bolívia.
É um país que experimenta a democracia; os conflitos
políticos que vejo lá, de parte a parte, são próprios do
enfrentamento democrático.
Agora, é óbvio, se há uma pessoa que se sente
na condição de buscar asilo político, de buscar refugio
em nosso País, ela está sendo acolhida. Tomara que,
a partir de agora, sem que haja segundas intenções, o
bom senso siga prevalecendo e se encontre o melhor

AGOSTO DE 2013

57280 Quarta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

caminho para que o Senador Roger Pinto possa ter sua
vida salvaguardada e para que a absoluta autonomia
dos nossos governos, dos nossos países, não venha a
ser arranhada por esse episódio – episódio lamentável,
mas que, diante de uma situação extrema, ocorreu.
Em nenhum momento, vejo, por parte da Presidenta Dilma, vacilação em relação a isso, mas o fato
é que nós tivemos uma situação desafiadora do ponto
de vista da diplomacia.
Assim, com a chegada do Embaixador Figueiredo, eu quero externar aqui o meu desejo de que se
encontre uma maneira equilibrada, uma maneira correta de se levar adiante esse assunto, sem que fique
arranhado o governo e o Estado boliviano, sem que
fique também comprometida uma relação profissional
do Eduardo Saboia e, muito menos, que se ponha em
qualquer tipo de risco a vida do Senador Roger Pinto.
A Presidenta Dilma, hoje, foi muito feliz ao dizer:
“Não se negociam vidas”. Ela foi muito feliz quando fez
essa colocação. Ela também fez uma crítica, dizendo
não aceitar nenhuma comparação com a situação que
se tinha no DOI-CODI, mesmo reconhecendo que há
uma situação extrema.
E, naquele instante, eu não tenho dúvida de que
o nosso diplomata Eduardo Saboia viveu um momento de absoluto estresse psicológico, de altíssima responsabilidade. Tive contatos com eles por várias vezes neste um ano e meio; sei do estresse que estava
vivendo todo o pessoal diplomático na Embaixada da
Bolívia, mas, felizmente, o desfecho foi esse, do ponto
de vista de que não tivemos um enfrentamento nem
um risco maior de vida. Agora, de fato, lamentável foi
a saída do Chanceler, que, certamente, se sentiu em
uma situação insustentável, tendo em vista o desfecho
que se deu a esse episódio envolvendo um Senador
boliviano e a diplomacia boliviana e brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT-AC) – Com a licença da Presidenta, rapidamente
ouço o Senador Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP-RS) – Senador...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT-SP) – Serei rápido.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP-RS) – Senador, o Regimento não prevê aparte em
caso de comunicação inadiável nem comunicação de
liderança. Dada a relevância do assunto, penso que
o Regimento nos amordaça nesta hora desnecessariamente. Portanto, preciso esclarecer que assim determina o Regimento, mas tomo a decisão de dar a V.
Exª a palavra para o aparte ao Senador Jorge Viana.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Muito obrigado, Presidenta.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Muito obrigado, Presidenta Ana Amélia. Quero
cumprimentar V. Exª, Senador Jorge Viana, porque falou
com conhecimento, até porque, sendo o Acre vizinho
da Bolívia e tendo V. Exª conhecimento do Senador
Roger Molina, teve a oportunidade de falar inúmeras
vezes com o nosso Embaixador Eduardo Saboia, ali
na Bolívia, e pôde aqui nos transmitir a forma como
ele teve uma atitude, sobretudo, humanitária, tendo em
conta a situação tão difícil que V. Exª aqui descreveu.
Também quero expressar a minha compreensão solidária ao nosso Ministro Antonio Patriota, pela maneira
como procurou agir em uma situação de dificuldade.
Acredito que, embora ele tenha deixado a Chancelaria em uma situação de grande hombridade, respeito,
inclusive para com a Presidenta Dilma, ela, ao mesmo tempo, de pronto, colocou-o em um dos postos
mais importantes da diplomacia brasileira que é o de
Embaixador na ONU. Então, estará em continuidade,
colaborando com o Brasil, com o governo brasileiro.
Acho que a sua análise, inclusive, das palavras de bom
senso e de muita clarividência da Presidenta Dilma
hoje, na entrevista que ela concedeu, ainda aqui nas
dependências do Senado, são corretamente colocadas
por V. Exª. Finalmente, quero cumprimentá-lo pelo seu
projeto relativo à reforma política, que, espero, possa
ser apreciado ainda amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Reitero o apelo ao Senador Vital do
Rêgo para que designe o relator do seu projeto que
veda contribuições de pessoas jurídicas aos partidos,
e já me coloco à disposição aqui, publicamente, inclusive para relatá-lo se for o escolhido. Muito obrigado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Agradeço a V. Exª e, mais uma vez, agradeço à
Presidenta Ana Amélia pela compreensão.
Só espero que esse episódio todo, que vitimou
um profissional competente e dedicado, o Embaixador Patriota, agora não seja, nem de longe, tomado
como qualquer objeto de disputa, de enfrentamento
político. Que os ânimos possam serenar, que a diplomacia possa prevalecer e encontremos uma melhor
condução do desfecho para esse episódio que envolve um Senador da Bolívia, um profissional do Corpo
Diplomático brasileiro e a relação entre dois países
vizinhos, Brasil e Bolívia.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTA (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP-RS) – Senador Jorge Viana, eu, ontem, usei a tribuna para falar sobre esse tema. Em momento algum,
houve qualquer tipo de ataque à Presidenta da República, às autoridades constituídas. Apenas se avaliou
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o que aconteceu. E o fato foi revelador de duas coisas:
um ato adequado, nas circunstâncias em que se encontrava, do Diplomata Eduardo Saboia; e, também,
institucionalmente falando, do Senador Ricardo Ferraço.
Aliás, eu gostaria de registrar aqui a prudência
da atitude tomada pelo Senador boliviano e pelo Presidente da Comissão de Relações Exteriores, suspendendo a entrevista que haveria aqui.
Penso que cautela e caldo de galinha são muito
bons em quaisquer circunstâncias e, hoje, mais ainda.
Portanto, eu também penso que, aqui asilado,
acolhido no território brasileiro, o Senador não pode
fazer proselitismo político em relação ao seu país. Isso
tem que ser feito na Bolívia. Aqui, ele tem de ter a segurança, a convivência com a sua família e a proteção
do Estado. É o que se recomenda.
Esse, o meu entendimento.
Cumprimento V. Ex ª pela manifestação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC) – Eu agradeço, mais uma vez, a manifestação e
reconheço a maneira equilibrada, determinada de V. Exª
aqui, na condução de temas tão delicados como esse.
De fato, desde domingo, tenho conversado com
o nosso Presidente da CRE, a Comissão de Relações
Exteriores, Senador Ricardo Ferraço. E S. Exª tem sido
um militante, um ativista na busca da melhor solução
para esse episódio. Acho que a atitude que se tomou
hoje é um passo muito importante, tanto do ponto de
vista do Eduardo Saboia, o diplomata, quanto do ponto
de vista do Senador Roger Pinto, de não tratar desse
assunto, de entregar para as autoridades brasileiras
a condução dele.
Eu acho que esse é o bom senso, é o resultado de
muitas conversas. Eu fico contente de ter podido ajudar
nesse processo, mas tomara que agora haja a melhor
das conduções, inclusive sem criar maiores rusgas...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT-AC) – ... nas relações entre o Brasil e a Bolívia –
e acredito não haverá. Agora é um fato consumado:
uma pessoa a quem foi dado asilo está no Brasil. Agora cabe apenas voltar as relações ao normal entre os
dois países.
Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP-RS) – Cumprimento-o, Senador Jorge Viana.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Lídice da Mata.
A SRa LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sra Presidenta, Senadora Ana Amélia,
Srªs e Srs. Senadores, quero também concordar inte-
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gralmente com a fala de V. Exª a respeito desse episódio
e com a fala do nobre Senador pelo Acre, Jorge Viana.
Todavia, dirijo-me a esta tribuna hoje, Srª Presidenta, para registrar que, no próximo dia 29, quinta-feira, comemora-se o Dia Nacional do Vaqueiro, instituído pela Lei no 11.797, de 2008. A figura do vaqueiro
tem presença marcante na cultura brasileira ao longo
da história do nosso País. Está presente nas obras
de José de Alencar, Euclides da Cunha, Guimarães
Rosa, Ariano Suassuna e nos trabalhos de Luís da
Câmara Cascudo, entre outros grandes escritores e
estudiosos. No cinema, tem sido tema de inúmeras
películas, inclusive personagem da abertura do filme
do genial cineasta baiano Glauber Rocha, em Deus e o
Diabo na Terra do Sol. No folclore, sua imagem ganha
dimensões grandiosas, tratado como super-herói e,
algumas vezes, apresentado até como ser mitológico.
Contudo, sua real presença se faz notória em
fazendas espalhadas pelos sertões do Brasil, envergando a vestimenta típica, o gibão de couro, que, além
de instrumento de trabalho, pode ser comparado às
armaduras usadas pelos soldados e guerreiros que
seguiam para as grandes batalhas.
E quero aqui chamar a atenção para o fato de
que essa roupa é o único traje brasileiro de trabalho
que tem quase a idade do País e que ainda hoje pode
ser encontrado em uso no sertão, só superado pelas
indumentárias à base de pinturas e penas usadas pelos nossos índios.
A presença do vaqueiro no Brasil remonta ao
século XVI, quando foram trazidas, de Cabo Verde,
as primeiras cabeças de gado para a capitania de
São Vicente, em 1534; depois, para Recife, em 1535,
e Bahia, em 1549. Segundo pesquisa do professor e
antropólogo Washington Queiroz:
Tem-se notícia de que o registro oficial do primeiro pagamento a um homem por sua lida
com o gado aconteceu, no Brasil, em agosto
de 1549, e foi feito na Bahia por Thomé de
Souza, quando foram pagos a Pedro Gonçalves D’Alpendrinha trinta réis pelo seu ofício,
podendo ser considerado o primeiro vaqueiro.
Um ano depois, em 1550, Tomé de Sousa trouxe
novo carregamento para Salvador, de onde a pecuária se estenderia pelo Nordeste, particularmente Pernambuco, Maranhão e Piauí, constituindo-se na força
motriz da expansão pastoril. O vaqueiro é aquele que
contribuiu de forma decisiva para a criação do fenômeno socioeconômico da pecuária, no Nordeste, mas
também em outras regiões do País.
Foram os vaqueiros os principais desbravadores
do interior nordestino, que o povoaram em decorrência
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da expansão da pecuária, principalmente ao longo do
Rio São Francisco, também conhecido, à época, como
o “Rio dos Currais”. Ao vaqueiro coube contribuir para
ampliar a geografia da então Colônia, trocando o canavial pela caatinga e a roupa de algodão pela roupa
de couro.
Praticamente, o processo de ocupação e expansão territorial, tendo como sujeito o vaqueiro, prolongou-se até as primeiras décadas do século passado,
com o desenvolvimento da atividade pecuária nas diferentes regiões do País.
Nesse breve histórico, constata-se a presença
do vaqueiro, desde o período colonial, influenciando
nossas manifestações artísticas e culturais e também
o rico e diversificado folclore brasileiro, que o alçou
no imaginário popular à condição de herói do sertão.
Srª Presidente, destaco ainda que o vaqueiro –
símbolo nordestino e brasileiro – é também o grande
responsável pela criação de um vasto acervo sociocultural.
Injustificadamente, quase cinco séculos se passaram, e até agora este homem, um dos mais antigos
profissionais do País, ainda não tem sua profissão reconhecida. Esse vaqueiro, desbravador de fronteiras,
responsável pela ocupação e expansão territorial do
Brasil, tão presente no dia a dia das fazendas, está
ausente na nossa legislação trabalhista devido à falta
de reconhecimento da profissão.
Na Bahia, o ofício de vaqueiro foi reconhecido
como Patrimônio Cultural, em agosto de 2011. Também tramita processo no Iphan para que esse ofício,
os seus saberes e fazeres, se torne Patrimônio Cultural Nacional.
A ausência do reconhecimento dessa importante
profissão, mais que configurar, atesta o desconhecimento sobre a importância de uma das mais antigas
profissões exercidas no Brasil, aprendida, geralmente,
ainda na infância, quando a criança acompanha, observa e dá os primeiros passos em direção ao ofício do pai.
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 83, de 2011, dos ex-Deputados baianos Edigar Mão Branca e Edson Duarte, ambos do PV, e que
tem como Relator aqui, no Senado, na CAS, o Senador, amigo, Paulo Davim, também do PV, que trata do
reconhecimento da profissão de vaqueiro.
Quando do encerramento dos trabalhos, em torno
do mês de julho, quando nós entramos num período de
suspensão das nossas sessões, solicitei ao Presidente
da Casa, Senador Renan Calheiros, que nós pudéssemos colocar esse projeto em pauta, na chamada
agenda positiva do Congresso Nacional. Logo depois,
o Senador Davim já solicitou uma audiência pública na
CAS, e espero que possamos realizá-la o mais breve
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possível, para que este Senado possa aprovar a matéria
na CAS e, depois, imediatamente, trazê-la ao plenário,
fazendo esse reconhecimento histórico, indispensável,
à figura do vaqueiro em nosso País.
Acho que, mais do que isso, há uma disposição
das associações de vaqueiros do Nordeste de aqui
comparecerem com seu traje próprio para acompanharem a nossa votação.
Os vaqueiros tiveram partes destacadas em alguns momentos históricos da vida nacional. É o caso da
Guerra de Canudos; é o caso do 2 de julho, na Bahia,
da luta pela independência do Brasil.
Portanto, por toda a história da sua vida, pela
contribuição na expansão das fronteiras do nosso País,
pela pecuária, como atividade econômica, e por toda
a contribuição sociocultural, quero deixar registrada
aqui – porque não estarei presente no Senado, no dia
29, por participar de missão deste próprio Senado – a
minha justa homenagem a esses homens e mulheres.
Há mulheres vaqueiras, mas, principalmente, há um
grande número de homens, de meninos, de aboiadores,
de cantadores, que, nas vaquejadas da Bahia e do Sertão nordestino inteiro, fazem o conhecimento e a afirmação dessa sua contribuição cultural ao nosso País.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – V. Exª me concede um aparte, Senadora Lídice da Mata?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Pois não.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Casildo, apenas para aproveitar,
eu queria dizer, Senadora Lídice da Mata, a senhora
que é da Bahia, do PSB, uma grande Senadora, que
estão aqui, nas nossas galerias, membros do Sindicato do Poder Judiciário da Bahia. Então, como a Senadora da Bahia está aqui, fazendo o uso da palavra,
eu queria saudá-los em nome dos demais Senadores
aqui presentes.
Bem-vindos ao plenário!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sejam bem-vindos!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Desculpe-me, Senador Casildo. Com
a palavra para um aparte à Senadora Lídice da Mata.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Eu queria me associar à Senadora Lídice da
Mata em relação a essa proposta de V. Exª, a esse
reconhecimento aos vaqueiros.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – A senhora falou muito bem, recordando os vaqueiros na Guerra de Canudos, nas vaquejadas, nas
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lutas bonitas. E, quando falo na Guerra de Canudos,
lembro da Guerra do Contestado, que teve início em
1912 e foi até 1916, na região do oeste catarinense.
Começou numa parte do Paraná, naquele oeste, indo
até o Rio Grande praticamente. Foi dizimada muita
gente que lutava, principalmente o caboclo daquela
região. Lutavam para manter suas terras e a estrada de
ferro. Os americanos da época iam afastando. Lembro
dos vaqueiros, das vaquejadas também das nossas
regiões íngremes. Eu, aliás, quando menino, andava
muito a cavalo também, naquela região. Fomos criados
naquelas áreas. Fico feliz em ouvir essa proposta de
V. Exª. Não é a vaquejada só da Bahia, eu diria. É do
Brasil. As vaquejadas viriam das campanhas no Rio
Grande do Sul.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – E aí vêm subindo por aquela parte ocidental
do Brasil, pela fronteira com a Argentina, vem subindo
para o oeste catarinense, vem andando. Faziam esse
trecho até a cavalo naqueles tempos. Acho que essa
contemplação, esse reconhecimento que V. Exª está
a propor vai embalsamar o Brasil inteiro.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Muito obrigada pelo aparte, nobre Senador, que muito me honrou.
Para concluir, Srª Presidente, reafirmo que é urgente que o Senado Federal possa proceder nesse
reconhecimento à profissão do vaqueiro. Em seus 464
anos de existência, eles nos pedem que reparemos
esse débito social, histórico, e que produzamos esses
benefícios sociais indispensáveis.
Quero dizer que me orgulho muito pelo fato de
que essa proposta, na Câmara, tenha partido de dois
Deputados baianos. Novamente eu os homenageio: o
Deputado Edigar Mão Branca, um cantador sertanejo,
e Edson Duarte.
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Termino, lendo alguns versos de Euclides
da Cunha, em homenagem aos vaqueiros:
Fez-se homem, quase sem ter sido criança.
Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa.
É um condenado à vida.
Compreendeu-se envolvido em combate sem
tréguas, exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias.
Fez-se forte, esperto, resignado e prático.
Aprestou-se, cedo, para a luta.
Muito obrigada.

AGOSTO DE57283
2013

Quarta-feira 28

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento a Senadora Lídice da Mata
pelo pronunciamento.
Também homenageamos os vaqueiros não só
do seu Estado, como os de todo o Nordeste, com
aquela indumentária muito conhecida para enfrentar
as agruras do sertão, para evitar que os espinhos lhes
toquem a perna.
(Soa a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Eu queria, então, cumprimentá-la pelo
pronunciamento.
Convido o Senador Casildo Maldaner para usar
a tribuna para uma comunicação inadiável.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Cara Presidenta, Senadora Ana
Amélia, caros colegas, temos em pauta, na ordem do
dia ou no momento do Brasil, diversos temas.
O Sr. Luciano Coutinho, Presidente do BNDES,
esteve, há pouco, na Comissão de Assuntos Econômicos, discutindo a participação do BNDES nos diversos
setores da economia nacional. Veio responder sobre
vários assuntos: JBS, Eike Batista, a participação do
BNDES nos setores da economia nacional.
Há a questão da reforma política, que está tão
presente. Há a questão do Senador boliviano, aqui no
Brasil, buscando encontrar os caminhos desse asilo,
dessa proteção. Há tantos temas na berlinda que poderíamos todos discuti-los aqui.
Porém, volto a um tema que já estive analisando
desta tribuna. Quer queira, quer não, trata-se de um
tema cuja produção continua adormecida, estocada,
em vários lugares do Brasil. Mato Grosso é um exemplo, como várias regiões do Brasil, em função do Plano
Safra, lançado no dia 4 de junho.
Parece cansativo o tema, mas, neste final de
semana ainda, no meu Estado, Santa Catarina, cooperativas agrícolas e organizações sindicais do meio
produtivo me diziam: “Maldaner, no dia 4 de junho deste
ano, a Presidenta da República lançou com pompas o
Plano Safra de 2013/2014.” No dia 4 de junho, Senadora
Ana Amélia. Lançou o programa com fomento a vários
setores da economia da produção, dando destaque ao
armazenamento de produtos agrícolas.
Isso vem bem a calhar em função do que os
meios de comunicação estão a ilustrar a todo instante.
Estoques, por exemplo, de grãos de milho, em Mato
Grosso, estão ao relento por falta de silos, por falta de
onde guardar, de onde colocar. Quer dizer, a produção
que lá está fica ao relento.
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Há essa demanda, essa ansiedade de todos para
se encontrar um caminho, e eis que se lança o programa. Nós vamos, agora, no dia 4 de agosto, para 90 dias,
e a portaria que deve sair do Ministério da Agricultura,
para equalizar os juros, para que os produtores possam utilizar os recursos para implementar os projetos
nessa direção, não saiu. Eles não podem colocar em
prática porque a dita regulamentação ainda não saiu.
Ora, não poderia nem ter sido lançado o plano.
Não poderiam ter ludibriado, de certo modo, a Presidenta da República, convocando-a para lançar um plano,
se não estivesse tudo organizado. Essa portaria tinha
que estar em dia já na véspera. Lançou-se o programa,
e as instituições financeiras que participam, o Banco
do Brasil, a Caixa, todos os bancos que levam a faixa
para atender aos clientes do Brasil inteiro, já tinham
que estar com as instruções para pôr em prática um
regulamento para isso.
E eis que, até o momento, foi lançado aos quatro
ventos, e a Presidente se vê quase que diariamente
constrangida, porque ele não foi colocado em prática.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – O Ministério da Fazenda não regulamentou isso. Fica muito difícil! O Ministério da Agricultura
diz que faz gestões diárias, mas eis que do Ministério
da Fazenda não sai essa equalização. Isso tinha que
ter sido feito antes da hora, e não levar ao constrangimento, dessa forma, a Presidente da República.
Por isso, eu volto à tribuna para conclamar. Inclusive, estou aqui com um expediente, um ofício ao
Ministro da Fazenda, pedindo, solicitando, encarecendo que baixem essas instruções e encaminhem aos
setores, aos bancos, às cooperativas de crédito para
que tenham essas instruções e possam discutir os
projetos com os produtores, a fim de começar a implementar isso já. Do contrário, passa esse estoque,
vem a próxima safra agora, há a questão da logística,
não temos de novo onde colocar a produção... Há um
preâmbulo segundo o qual vamos colher, na próxima
safra, quase 200 milhões de toneladas, praticamente
1 tonelada/habitante no Brasil. É um grande sonho que
começa a se concretizar, e estamos com a logística
despreparada.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Peço à nobre Senadora que preside
esta sessão que considere lida esta minha manifestação. Eu não poderia deixar de fazer, neste instante,
novamente, essa colocação, porque é uma coisa premente. Eis que dormem nos estoques, sem proteção,
sem teto, milhares e milhares de toneladas de grãos.
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Estão aguardando alguma coisa nesse sentido. Não
sei se é o Minha Casa, Minha Vida, mas alguma coisa.
Nós temos que buscar, Senadora Ana Amélia,
uma solução para isso, porque se trata de alimento
para os brasileiros. E não só para nós. Para fazer polenta, farinha, mingau, etc., e mandar para outros países também. É o setor mais forte do Brasil, hoje, que
ajuda no equilíbrio da balança de pagamentos.
Eu tinha que voltar a esse assunto. Dentre os
tantos temas que há na pauta, esse é um que está
aí a dormir sem teto. São milhares de toneladas de
grãos ao relento.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há cerca
de duas semanas, já havia feito um alerta, mas é inevitável voltar ao assunto, uma vez que nada se resolveu.
Além dos prejuízos diretos à agricultura e à economia
brasileira, a presidente Dilma Rousseff passa por um
constrangimento diário, que precisa ter fim.
No dia 4 de junho o Governo Federal lançou, em
cerimônia com a presença da presidente Dilma e parte
de seu ministério, o novo Plano Agrícola e Pecuário –
o PAP – para 2013 e 2014, com recursos destinados
ao financiamento da produção brasileira. Foram disponibilizados R$ 136 bilhões para financiamentos de
custeio, comercialização e investimento.
O Plano é de extrema relevância para a atividade.
Ao oferecer linhas de crédito com juros subsidiados para
pequenos agricultores, permite a expansão da produção, a manutenção do homem no campo, com desenvolvimento econômico e social de forma sustentável.
Pois até agora, para o embaraço da presidente
Dilma, produtores do Brasil inteiro ainda aguardam a
regulamentação desse crédito.
Ocorre que os bancos, agências de fomento e cooperativas de crédito, que fazem o repasse, aguardam
uma portaria do Ministério da Fazenda, para equalização da taxa de juros.
É simplesmente inaceitável que medida de tamanha importância tarde em ganhar eficácia. Na verdade,
há uma imensa dificuldade na simples compreensão
de como justificar que a publicação de uma simples
portaria, que não ocupa mais que duas folhas de papel,
demore quase três meses para ser publica.
Não custa lembrar que esse é um programa que
tem ocorrência anual, ou seja, a necessidade da portaria não é nenhuma novidade para o Ministério da Fazenda, o que torna a demora ainda mais injustificável.
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Corroborando a tese de que tal lentidão é quase
corriqueira, no ano passado, o documento só foi emitido no mês de outubro!
Hoje estou encaminhando correspondência ao
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, solicitando, além
de uma explicação para tamanho atraso, as providências para que a medida ganhe efeito.
Enquanto isso não ocorre, os prejuízos ao agronegócio brasileiro se acumulam. Os silos já não são
suficientes e parte da safra brasileira dorme ao relento
– pois faltam recursos para armazenagem.
Para complicar ainda mais o quadro, nossa infraestrutura é precária, os portos estão sobrecarregados, não temos linhas ferroviárias e as despesas do
transporte rodoviário elevam absurdamente os custos
de produção.
Com todas as dificuldades enfrentadas diariamente pelo produtor, a safra de grãos para o período
2012/2013 deve alcançar 185 milhões de toneladas.
O setor do agronegócio tem sido, nos últimos anos, o
grande impulsionador do crescimento nacional.
O Brasil tem, mais do que potencial, a verdadeira vocação de ser um dos maiores produtores de alimento do mundo. Criar programas e mecanismos que
auxiliem e facilitem o desenvolvimento do setor deve
ser uma prioridade do governo.
São nossas reflexões, Sr. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Casildo Maldaner.
O seu pronunciamento praticamente completa o que eu
há pouco falei sobre o ambiente pouco amigável para
o empreendedor. Todos os anos, nós temos supersafra. Todos os anos. Temos problemas todos os anos.
E é lamentável ter de pedir favor ao Poder Executivo
responsável para que faça aquilo que, como disse V.
Exª, deveria estar pronto um dia antes do lançamento
do Plano Safra. Não é admissível, num país sério, que
aconteça esse tipo de demora na criação de normas
técnicas que regulam a tomada dos empréstimos.
Eu queria fazer minhas as suas palavras em relação a essa matéria. Safra há todo ano. Copa do Mundo,
só de quatro em quatro anos. E, no Brasil, só em 2014.
Não é possível que haja estádios de primeiro mundo
e não haja um silo para abrigar o milho que vai para a
ração de frangos e de suínos e que é destinado também à alimentação das pessoas. Portanto, é lamentável que esteja acontecendo isso. Cumprimentos pelo
seu pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa
Catarina.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do

AGOSTO DE57285
2013

Quarta-feira 28

orador.) – Boa tarde, Srª Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão. É um prazer poder usar da palavra depois da brilhante manifestação do Senador
Casildo Maldaner.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Eu queria apenas dizer que o pedido do
Senador será atendido na forma regimental. O Senador Casildo pediu a transcrição da sua manifestação.
Senador Paulo Bauer, com a palavra. Obrigada.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Muito obrigado.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último
final de semana, um dos maiores heróis do esporte
brasileiro recebeu uma grande homenagem internacional. O catarinense Gustavo Kuerten, o nosso querido Guga, foi mais uma vez consagrado como um
dos maiores tenistas da história. O reconhecimento
veio nada mais nada menos que da Associação dos
Tenistas Profissionais (ATP), principal entidade internacional desse esporte.
Em um dos eventos que marcaram a abertura
do torneio US Open 2013, Guga Kuerten recebeu o
prêmio ATP Heritage, que, numa tradução livre seria
“legado da ATP”, ou “dinastia da ATP”, e é entregue
apenas ao seleto grupo de campeões que encerraram
uma temporada na liderança do disputadíssimo ranking
mundial dos tenistas profissionais.
É reconfortante ver o nosso gênio das quadras,
nosso eterno tri-campeão de Roland Garros, receber
mais uma justa homenagem pelas conquistas de sua
vitoriosa carreira.
É importantíssimo, para as futuras gerações de
esportistas brasileiros, ter acesso à memória dos grandes feitos de nossos ídolos. Por isso, devemos sempre
relembrar e celebrar as conquistas dos grandes nomes
do esporte nacional, entre os quais, com absoluta certeza, se inclui o nome de Guga Kuerten.
No entanto, penso que tão importante quanto
enaltecer as conquistas deste jovem atleta, é exaltar
suas realizações como cidadão. Dentro e fora das quadras, Guga sempre foi um modelo de garra, de talento, de integridade, um modelo de vida para todos nós,
para todos os catarinenses e para todos os brasileiros.
Desde o início de sua carreira no tênis profissional, Guga demonstrava grande sensibilidade social. Já
em 1997, ano em que despontou para o primeiro título
de Roland Garros, ele fazia doações para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e participava de campanhas como o leilão SOS Agasalhos.
Entre 1998 e 1999, fazia doações fixas à Apae por
cada partida disputada, não importando o resultado
alcançado na mesma.
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Em agosto do ano 2000, a família Kuerten uniu-se para fundar o Instituto Guga Kuerten, conhecido
como IGK, com o objetivo de organizar e ampliar as
ações filantrópicas e sociais promovidas por Guga e
por seus familiares. À frente do Instituto ficaram sua
mãe, a incansável Alice Kuerten, e seu irmão mais
velho, o talentoso Rafael Kuerten.
O sucesso de Guga nas quadras trouxe cada vez
mais visibilidade para o Instituto, permitindo a mobilização de recursos e de parcerias, ampliando cada vez
mais seu espectro de atuação.
Ao encerrar sua carreira no tênis, em 2008, Guga
passou a dedicar-se ainda mais ao Instituto, que se
consolidou como uma das ONGs mais atuantes de
todo o País.
Hoje, o Instituto Guga Kuerten tem seu portfólio
de programas sociais estruturado em quatro grandes
eixos. O primeiro é o Fundo de Apoio a Projetos Socais
(Faps), que oferece apoio técnico e financeiro para outras organizações sociais catarinenses que trabalham
para o benefício da pessoa com deficiência. É uma
ação multiplicadora.
O segundo eixo é Programa Campeões da Vida,
que desenvolve projetos integrando esporte e educação e já atende 520 crianças em cinco núcleos em
Santa Catarina, colaborando para o seu desenvolvimento integral
O Instituto Gustavo Kuerten desenvolve também
o Programa de Ações Especiais, que desenvolve políticas de promoção e defesa dos direitos do cidadão,
em especial das pessoas portadoras de deficiências.
E, coroando todo esse trabalho, o Instituto promove o prêmio IGK, que destaca anualmente os profissionais e as organizações que fazem a diferença
no desenvolvimento de projetos sociais. Receber o
Prêmio Gustavo Kuerten dá prestígio e visibilidade a
uma organização social, facilitando a viabilização de
novos projetos.
Eu ouço, com muito prazer, o aparte que me solicita o Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Meu caro Senador Bauer, da nossa querida Santa
Catarina. A minha família vem de lá. A minha família
é Kuerten. Meu bisavô, Antônio Frederico Kuerten, é
um braço da família Kuerten, que veio da Alemanha
no início do século passado. Em meados do século
passado, meu bisavô migrou, o Sr. Antônio Frederico
Kuerten, para o Paraná. Conheço a história da família
Kuerten e quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento enaltecendo o trabalho feito pela Fundação Gustavo
Kuerten. Meus parabéns e sucesso a V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza. De fato,
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a família Kuerten é uma família com grandes contribuições na história catarinense, e V. Exª certamente pode
se orgulhar muito de pertencer a ela, como, aliás, nós
todos catarinenses nos orgulhamos de ter Gustavo
Kuerten como uma das grandes personalidades, não
só do esporte, mas da sociedade catarinense.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Senador Paulo Bauer, se é possível, só para...
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Pois não, Senador Casildo. Ouço V. Exª com
muito prazer.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Não é nem necessário o aparte a V. Exª, que já
está a falar, em nome de nós catarinenses, em nome do
Luiz Henrique e dos catarinenses como um todo, sobre
a figura do Gustavo, que para nós é um orgulho, não
só catarinense e brasileiro, mas extrapola as fronteiras
do Brasil. Faz alusões a ele e a suas contribuições no
campo social, que envolvem as APAEs e organismos
tão importantes, e que precisamos fomentar cada vez
mais. Não podemos deixar de lado. Na última semana,
assim como V. Exª, nós afirmamos que a educação
merece ser tratada em conjunto. Os que têm alguma
deficiência merecem ter um tratamento junto com os
demais. Tudo bem, mas tem de haver um diferencial.
Nunca podemos deixar de dar destaque para esses que
têm alguma necessidade aqui ou acolá. O tratamento
que as APAEs desenvolvem é fundamental, e temos
que mantê-lo e fomentá-lo. Eu quero me associar a V.
Exª. Sei que V. Exª fala, em nome de todos nós, sobre
Gustavo e sobre os temas sociais que aborda.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC)
– Muito obrigado, Senador Casildo. Incorporo o aparte
de V. Exª, com muito prazer, ao meu pronunciamento.
E continuo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dizendo que o prêmio Instituto Gustavo Kuerten
2013 foi entregue há poucos dias, em uma bela cerimônia realizada no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.
Aproveito o espaço desta tribuna para dar ainda mais
repercussão, merecida, aos vencedores.
Na categoria Telejornalismo, a vencedora foi Marcela Varasquim; em Mídia Impressa, as vencedoras
foram as jornalistas Rosana Rosar e Tatiana Eberle;
na categoria Outras Mídias, o vencedor foi Róbinson
Gambôa; em Ação Educativa, o prêmio Instituto Gustavo
Kuerten foi para a bibliotecária Raquel Pacheco e para
a professora Cristiane da Silveira. O prêmio especial
foi para os irmãos Alex e Alan de Carvalho, protagonistas de uma bela história de amor e superação que
culminou com um título nas Paralimpíadas Escolares.
As entidades vencedoras do prêmio de 2013 foram a
Apae de Rio do Sul, em responsabilidade ambiental,
e a Apae de Indaial, em projetos sociais.
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Ressalto a pertinência da premiação às APAEs
de Rio do Sul e Indaial neste momento em que as
APAEs de todo o Brasil estão sobre forte bombardeio
do Governo Federal, que patrocina uma alteração no
Plano Nacional de Educação (PNE), que dificultará
as atividades e o aporte de recursos para as APAEs.
Preciso dizer, Srª Presidente, como Secretário de
Estado da Educação de Santa Catarina que fui, que
conheço bem o trabalho das APAEs. Sou completamente a favor da inclusão dos portadores de necessidades especiais no ensino regular. Isso é positivo, é
valioso. Quando assumi a Secretaria de Educação de
Santa Catarina pela primeira vez, em 1991, encontrei
crianças portadoras de deficiência visual e auditiva frequentando a escola em lugares impróprios, e, naquele
momento, começou-se um processo no mundo todo...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... de inclusão desses portadores de deficiências no ensino normal, junto com as outras crianças.
Recentemente, houve uma convenção internacional que decidiu por ampliar isso. E é muito importante, sem dúvida nenhuma. Faz parte do processo
sociológico, do processo educativo, mas não se pode
eliminar a possibilidade de as APAEs, que são associações comunitárias que prestam um grande serviço
às famílias, que ajudam as crianças no seu processo
de inclusão no trabalho e na sociedade, serem auxiliadas pelos Governos. Não é possível que, no Brasil,
nós queiramos sempre que o Governo faça mais do
que a própria sociedade pode fazer, com pequenos
auxílios institucionais e oficiais.
Este é um tema extenso, e eu o abordarei por
completo em outro pronunciamento, que farei quando
oportuno.
Quando o projeto do PNE estiver em discussão
na Comissão de Educação do Senado, da qual sou
titular, certamente haveremos de tomar as decisões
adequadas.
Por hora, quero concluir enaltecendo a coragem
do Instituto Gustavo Kuerten em premiar as APAEs...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... justamente neste momento em que elas passam por uma série de apreensões.
Essa é mais uma prova de que a solidariedade é
a marca da atuação do instituto do nosso grande atleta,
do nosso grande catarinense Gustavo Kuerten. Mesmo
longe das quadras há cinco anos, ele continua sendo
uma grande fonte de inspiração. Soube buscar novos
desafios, mirar novos horizontes.
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Em paralelo a todo o seu trabalho beneficente,
tornou-se, em sociedade com seu irmão Rafael, um
bem-sucedido empresário em Santa Catarina, gera
empregos e estimula o desenvolvimento socioeconômico de sua terra natal.
Guga, como seu conterrâneo catarinense, quero
lhe dar os parabéns não apenas por ter sido um excepcional atleta, agora reconhecido pela ATP mais uma
vez, mas principalmente por ser um homem honrado,
capacitado, inteligente, com carisma e humildade, que
continua conquistando simpatias em todo o País.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Algumas pessoas, Srª Presidente, vêm ao mundo com um talento. Outras vêm com vários. Por isso,
o Brasil aplaude Gustavo Kuerten. Estou certo de que
ele, com sua vocação para promover o bem, ainda fará
muito por todos nós, catarinenses e brasileiros.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Paulo Bauer pela
homenagem ao nosso Guga, que merece, e também por
essa referência à questão das APAEs, que precisamos
prestigiar e apoiar sempre. Estou acompanhando essa
série sobre os autistas que o Fantástico vem fazendo
com o Dr. Dráuzio Varela, mostrando, de fato, que para
essas crianças é preciso um atendimento especial. Às
vezes, no objetivo da inclusão, essas crianças acabam
sendo marginalizadas ou vítimas da incompreensão.
Crianças são crianças. Elas não têm a noção
do impacto que pode ter um gesto, uma palavra, uma
ação a uma criança que tem necessidades especiais
e que precisa desse atendimento. Então, precisamos
que haja inclusão, mas que essa inclusão não crie mais
problemas do que os que elas já têm.
Parabéns a V. Exª!
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador João Capiberibe.
Antes de o Senador usar a palavra, eu queria saudar os professores e monitores da escola que nos visita
agora. Bem-vindos à galeria do plenário do Senado!
O Senador que vai falar agora é do Estado do
Amapá, Senador João Capiberibe, do PSB (Partido
Socialista Brasileiro).
Com a palavra V. Exª, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Governo/PSB
– AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Srª Presidenta Ana Amélia.
Saúdo os jovens estudantes, aliás, as crianças
que visitam o plenário do Senado.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, para

AGOSTO DE 2013

57288 Quarta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

as crianças que aqui nos visitam, vou falar da questão
indígena, não daqueles que habitavam o Brasil antes
da chegada dos portugueses, como vocês aprenderam na escola, mas dos que restaram depois dos 500
anos de colonização.
A imprensa, a mídia não tem tratado essa questão indígena, intrincada e complicada, como o assunto
requer. Refiro-me ao relatório do Conselho Indigenista
Missionário, o Cimi, uma organização ligada à Igreja
Católica, sobre a violência contra os povos indígenas.
Também vou comentar aqui a declaração do constitucionalista Dalmo de Abreu Dallari quanto ao caráter
inconstitucional da PEC, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 215, que tramita na Câmara Federal.
Esses dois temas ficaram em segundo plano nas
preocupações, na agenda da imprensa, na agenda da
mídia do nosso País.
No tocante ao primeiro tema, o relatório do Cimi
divulgado no dia 27 de julho na sede da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, mostra que
a violência contra os povos indígenas aumentou entre 2011 e 2012. O número de índios assassinados
no País passou de 51 para 60 no período considerado de um ano para o outro. Em 2011, foram 51 índios
assassinados; em 2012, 60. Mais da metade desses
casos, ou seja, 37 mortes foram registradas no Estado do Mato Grosso do Sul, região onde se concentra
o principal foco de conflito fundiário entre produtores
rurais e grupos indígenas.
O relatório aponta um crescimento generalizado
das diferentes formas de violência, desde ameaça de
morte a falta de assistência em saúde e educação.
O número de vítimas na categoria denominada
violência contra a pessoa foi o que mais cresceu, com
uma variação de 237%. Passou de 378, em 2011, para
1.276 casos, em 2012, incluindo vítimas de ameaças
de morte, homicídios, tentativas de assassinato, racismo, lesões corporais e violências sexuais.
A maior parte dos casos de violência envolve
disputas fundiárias. Há em curso uma ofensiva muito
grande de setores ligados ao agronegócio contra os
direitos indígenas, cujo objetivo é impedir a demarcação das terras que eles reivindicam.
A intensificação dos conflitos se deve ao fato de
que as demandas por demarcação se arrastam há
muito tempo. O agronegócio está mais organizado e o
preço das terras agrícolas está em alta. Na Amazônia,
os conflitos com os indígenas são com os madeireiros
e mineradoras.
Sobre 1.045 terras indígenas registradas no País,
339 – ou seja, 32% – não existe nenhuma ação de regularização, enquanto que 293 – 28% – ainda estão
em estudo.
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No que diz respeito ao segundo tema, o constitucionalista Dalmo Dallari afirmou que a PEC nº 215,
que transfere para o Parlamento a decisão final sobre
a demarcação de terras indígenas e de áreas de conservação ambiental, é “escancaradamente inconstitucional”, nas palavras do Prof. Dalmo de Abreu Dallari,
que evoca três pontos de inconstitucionalidades: o
Projeto de Emenda à Constituição afeta a regra fundamental da separação dos Poderes, ao transferir
para o Legislativo uma atribuição administrativa típica
do Executivo; a PEC prevê que as terras indígenas
só se tornariam inalienáveis após a ratificação da demarcação pelo Congresso – eu vou repetir: o Projeto
de Emenda à Constituição nº 215 prevê que as terras
indígenas só se tornariam inalienáveis após a ratificação da demarcação pelo Congresso –, quando, na
verdade, a Constituição já diz que as terras indígenas
são inalienáveis.
A PEC também propõe que as demarcações
podem ser ratificadas, mas isso fere a Constituição já
que a demarcação, que cabe ao Executivo, é um ato
administrativo e jurídico perfeito.
Dalmo Dallari salientou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar a inconstitucionalidade da Proposta, caso seja aprovada pelo Legislativo.
Há uma visível escalada contra os direitos dos
povos indígenas por meio de inúmeros projetos, três
dos quais enumero a seguir: o Projeto de Lei nº 1610,
de 1996, que abre as terras indígenas para a mineração por não índios; o Projeto de Lei Complementar nº
227, de 2012, que igualmente abre as terras indígenas
para quaisquer atividades econômicas por não índios
por interesse da União; a PEC nº 237, de 2013, que
legaliza o arrendamento das terras indígenas da União
ocupadas pelos índios para o agronegócio.
Para aqueles que insistem em afirmar que há
muita terra para poucos índios – um contingente de
quase 900 mil índios; e pensar que, antes da chegada dos portugueses a essa região, aqui habitavam, no
que corresponde hoje ao Brasil, entre 5 a 7 milhões de
indígenas. Restam 900 mil índios no Brasil. Eu gostaria de salientar que, na verdade, o que existe é muita
terra para poucos latifundiários.
Não podemos nos esquecer de que menos de
50 mil propriedades agrícolas do País açambarcam
mais da metade da superfície agrícola útil do País –
50 mil proprietários são donos de mais da metade da
superfície agrícola útil do País –, um número 20 vezes inferior ao número de indígenas. E, para o índio,
a terra representa sua vida. Para o índio, a terra não
tem valor de negócio, não tem valor financeiro, não
tem valor econômico.
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Finalmente, aproveito o momento para parabenizar a Rádio Senado pela difusão de uma reportagem
especial intitulada “Sangue, Suor e Lágrimas”, sobre
a matança de índios ocorrida no Brasil. A emissão
radiofônica se baseou no Relatório Figueiredo, que
investigou os assassinatos de índios perpetrados nas
décadas de 40, 50 e 60. O relatório foi encomendado
pelo então Ministro do Interior da ditadura, General
Albuquerque Lima, no final dos anos 60, em resposta
às comissões parlamentares de inquérito instaladas
no Congresso Nacional ao longo dos anos 60.
O Procurador Jader Figueiredo e sua equipe
percorreram mais de 16 mil quilômetros entrevistando
dezenas de agentes de 130 postos do então Serviço
de Proteção ao Índio.
O Relatório Figueiredo veio à baila, tornou-se
de conhecimento público pouquíssimos meses atrás
e relata com detalhes as barbaridades praticadas contra os povos indígenas ao longo da ditadura – e essas
barbaridades continuam até os nossos dias. O Brasil,
que pretende entrar na modernidade, que pretende
ser um país civilizado, precisa rever a forma com que
trata a população indígena, que aqui foi encontrada
na chegada de Pedro Álvares Cabral e de tantos europeus que para aqui vieram e aqui dizimaram essas
populações. Portanto, nós precisamos fazer respeitar
a Constituição brasileira.
O Poder Executivo, que tem a obrigação de velar
pela Constituição, precisa dar solução para as demandas das comunidades indígenas para que elas possam
viver com absoluta liberdade e com qualidade de vida
em nosso País.
Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador João Capiberibe
e convido, para fazer uso da palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Senadora Ana Amélia,
Srs. Senadores...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Srª Presidente, pela ordem, um minuto só.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me inscrever também – já estou inscrito como
orador – pela Liderança do Democratas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – V. Exª, então, será o próximo orador.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Muito obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Srª Presidenta Senadora Ana
Amélia, Srs. Senadores, Senadoras, companheiros e
companheiras, hoje o Senado teve mais um momento
de extrema importância.
Pela manhã, realizamos uma sessão solene em
comemoração, em alusão aos 7 anos de vigência da
Lei Maria da Penha. Tivemos a presença, nesta Casa,
aqui, neste plenário, da Presidenta Dilma, a quem entregamos, Senadoras e Deputadas Federais, o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que
tratou da violência contra as mulheres.
Penso, Srª Presidente, que muito mais importante
do que os discursos, do que os compromissos teóricos
é podermos ver um avanço significativo na aplicação
da Lei Maria da Penha. Conforme a própria Presidente
reconhece, tivemos avanços significativos nestes últimos anos. Entretanto, temos ainda uma longa estrada
a percorrer, um longo caminho a trilhar.
Como forma de contribuir com essa questão,
Srª Presidente, o próprio Governo Federal está realizando convênios com todos os Estados brasileiros
e o Distrito Federal para que sejam construídas, com
recursos do Governo Federal, pelo menos uma Casa
da Mulher em cada uma das unidades da Federação.
Sem dúvida nenhuma, a partir daí veremos a pressão
da sociedade, a mobilização da sociedade aumentar
significativamente no sentido de que governadores e
prefeitos também dirijam suas atenções para a aplicação da Lei Maria da Penha, que prevê não apenas
a punição do agressor, mas também um atendimento
integral à mulher vítima de violência e à sua família.
Foi uma sessão muito importante.
Hoje, temos alguns projetos de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Violência
Contra a Mulher pautados para a sessão deliberativa.
Deveremos votá-los em breve. Aqui, em uma conversa com a Presidenta, solicitamos a ela que, depois da
aprovação dos projetos, no momento da sanção, convide também os Parlamentares, em especial a bancada
feminina do Senado e da Câmara, para que possamos
participar desse momento extremamente importante.
Mas, Srª Presidenta, vim a esta tribuna hoje para
falar da medida provisória que trata do Programa Mais
Médicos. Há poucos instantes, estava reunida a Comissão Especial Mista que analisa a referida medida
provisória. Talvez ela ainda esteja reunida. Inclusive, o
Senador Mozarildo, que aqui está, é o Relator-Revisor
da medida provisória do Mais Médicos aqui no Senado.
,Eu penso, Srª Presidente, que esse é um debate
muito importante para o País, como é muito importante
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o programa para o País. Aqui, alguns dados, um balanço rápido do que aconteceu desde o lançamento
da primeira edição, da primeira chamada – nós já estamos na segunda –, até agora.
Desde o lançamento do programa, ficou muito
clara – e é isso o que determina a medida provisória
– a prioridade para o profissional formado em universidades nacionais. Ele pode ser estrangeiro, contanto
que tenha diploma de instituição do Brasil. Não é prioridade para brasileiro, mas para quem tem diploma de
universidade brasileira. Então, a prioridade é para eles.
Ao todo, na primeira chamada, foram 1.096 profissionais formados no Brasil que confirmaram a participação nessa primeira etapa do programa. Esses 1.096
profissionais atuarão em 456 municípios e 15 DSEIs,
Distritos Sanitários Especiais Indígenas. As vagas remanescentes foram oferecidas, primeiramente, aos
brasileiros graduados nos exterior e, em seguida, aos
estrangeiros formados no exterior, que atuarão com
autorização profissional provisória e exclusivamente na
localidade para onde estão sendo selecionados para
trabalhar e exclusivamente no Programa Mais Médicos. No programa, a atuação desses profissionais é
restrita à atenção básica à saúde e tão-somente nas
regiões onde estão sendo alocados.
Dos 559 médicos formados no exterior que confirmaram participação no primeiro mês de seleção
individual do programa, 282 entregaram toda a documentação necessária e estão participando do módulo
de acolhimento. Desses 282, 116 são brasileiros que
se formaram no exterior. A maior parte dos estrangeiros vem da Espanha, da Argentina, de Portugal, do
Uruguai. São 174 homens e 108 mulheres, em geral
com uma faixa etária média de 30 anos.
Os 277 médicos com formação no exterior que
selecionaram municípios e não conseguiram validar
documentação a tempo de participar dessa primeira
etapa do programa terão uma nova chance de selecionar as cidades. O edital de adesão já foi aberto e,
neste momento, nós, o Brasil, o Ministério da Saúde
juntamente com o Ministério da Educação, estamos
trabalhando na segunda etapa.
Os médicos cubanos, Srª Presidente, têm sido um
assunto muito polêmico, com muitas críticas. Ontem,
aqui, eu tive a alegria de ver e ouvir o pronunciamento do Senador Cristovam e pude, inclusive, fazer um
aparte a S. Exª, porque considerei que foi um pronunciamento extremamente equilibrado, porque são muitas
as críticas ao programa e mais ainda aos cubanos. As
críticas são de toda ordem, ao ponto de alguns dizerem
que o ensino da medicina em Cuba dura apenas dois
anos, o que não é verdade. Isso é uma inverdade, para
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não falar... Isso não procede. Não há nenhum curso
de medicina em Cuba cuja duração seja de dois anos.
Mas os 400 médicos que estão aqui, dos 4 mil
que deverão vir, vieram por meio de um acordo entre
o Ministério da Saúde e a Opas, Organização Pan-Americana de Saúde. Esses profissionais atenderão a
população nas Unidades Básicas de Saúde que fazem
parte do universo das 701 cidades que não foram selecionadas por nenhum médico brasileiro ou estrangeiro
durante a fase de seleção do programa.
Então, Sra Presidente, o programa é muito importante. Eu repito aqui: o Estado do Amazonas é o que
tem o maior percentual de Municípios que aderiram ao
Programa Mais Médicos. Salvo engano, apenas um Município do meu Estado não aderiu ao programa. Todos
os demais, inclusive a capital, Manaus, aderiram ao
programa. Até agora, a informação de que dispomos é
que foram selecionados 52 profissionais brasileiros e
36 estrangeiros para o Estado, sendo que os brasileiros
atuarão em 11 Municípios e os estrangeiros, em 9 Municípios, o que dá 20 Municípios, apenas 20% daquilo
que foi solicitado, um número muito baixo.
Eu quero, Sra Presidenta, primeiro, dizer que
compreendo, principalmente, até aquelas críticas que
partem dos profissionais médicos em nosso País, mas
não dá para concordar com algumas observações, com
algumas afirmações que estão sendo feitas. Eu mesma
vi e li, Senador Pedro Taques, um médico – não tenho
certeza, mas tudo indica ser ele do Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais – orientando a categoria
a não fazer o atendimento do paciente...
(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... se seu problema fosse
decorrente de erro médico. Isso é falta de ética! Isso
é falta de ética completa! Neste momento, não existe
a oposição, a situação, independentes ou não; neste
momento, existe um programa, uma população inteira que precisa de assistência. Assistência! Eu estou
cansada de vir a esta tribuna, muito antes do programa Mais Médicos, para relatar problemas, como o que
ocorreu, por exemplo, em um Município do meu Estado,
o Município de Japurá, onde um funcionário público,
um servidor público estadual de 30 anos de idade, que
coordenava o escritório do setor privado da Secretaria
de Produção Rural do Estado do Amazonas, morreu
porque não teve assistência médica. Então, nós temos
muitos fatos. Agora, dizer que os médicos cubanos vão
promover um genocídio, vão promover um monte de
erros, penso que não é por aí.
Concedo um aparte, Senador Taques, a V. Exª.
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O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT –
MT) – Senadora Vanessa, quero cumprimentá-la pela
fala e dizer que, nessa questão dos famosos médicos
cubanos...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) –..., não podemos ter nada contra médicos por
serem de Cuba. Eu conheço Cuba, conheço a Medicina de Cuba, não como V. Exª, que é uma estudiosa
daquele país. Mas temos que entender que o art. 5º
da Constituição dá garantias aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes, e o médico, quando vem, é
residente, porque “residência” aqui é uma relação fática entre a pessoa e o local. Ele, estrangeiro, deve, de
acordo com a nossa Constituição, ser sujeito de todos
os direitos que a nossa Constituição estabelece. Esse
é um primeiro ponto. Não podemos ser abraçados pela
xenofobia, até porque a nossa Constituição prega um
Estado constitucional cooperativo, que se abre para
outros Estados. Não podemos nos insular. Esse é um
ponto. Agora, o que me causa espécie é o médico ser
contratado dessa forma, através dessa organização
internacional, e nós vamos pagar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) –... o pagamento ser feito ao Estado cubano, via
Organização Pan-Americana de Saúde, e eles paguem
o médico. Parece-me que seria responder a esta indagação: um Senador, uma Senadora aceitaria que o
Senado da República depositasse todo o seu salário,
o seu subsídio, em um partido político e que o partido
político fizesse o repasse? Isso seria absolutamente
ilegal. Um Senador, por exemplo, do Estado de Mato
Grosso ou do Estado do Amazonas, como V. Exª, permitiria que existisse uma lei que dissesse ele pode vir
morar em Brasília, à vontade, mas não pode trazer a
sua família? Isso seria digno, de acordo com o art. 5º
da Constituição? Nada contra o médico cubano. Não
podemos permitir palavras de xenofobia, de preconceito. Sou absolutamente contrário a isso. Agora, causa-me espécie, causa-me estranheza que esse médico
possa vir em situação diferenciada...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT –
MT) –..., em situação diversa da do brasileiro que aqui
vive. A nossa Constituição está sendo violada nesse
particular, porque ele não pode receber menos que
outro que exerce a mesma função; ele não pode ter
subtraídos direitos fundamentais que não se subtraiam
de outros cidadãos, de outros indivíduos que aqui vivem. Portanto, essa relação precisa, no mínimo, ser
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analisada. Aliás, hoje, eu, na Comissão de Assuntos
Econômicos, e a Senadora Ana Amélia, na Comissão
de Assuntos Sociais, fizemos um pedido para que o
Ministro da Fazenda venha aqui para esclarecer inclusive as repercussões tributárias, previdenciárias
de tratados como esse. Se o tratado é gravoso para
a República Federativa do Brasil, o inciso I do art. 49
da Constituição determina que esse tratado deva ser
aprovado pelo Congresso Nacional. Precisamos abrir
o Brasil para outras nações. Concordo! Não podemos
nos insular, ficar dentro de uma ilha.
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Agora, fazer com que o médico cubano tenha
menos direitos do que outros médicos, isso é um absurdo, soa como algo reacionário, como algo inconstitucional.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Agradeço o aparte de V. Exª.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Um aparte, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Só me deixe fazer algumas
observações. Aí, se a Senadora que dirige a sessão
permitir, em decorrência do tempo, concederei, com
o maior prazer, Senador Mário, um aparte a V. Exª.
Mas, Senador Pedro Taques, primeiro, quero registrar a posição contrária de V. Exª a essas atitudes
xenófobas. Não é possível tratarmos profissionais dessa forma, mesmo porque podemos ter, pessoas podem ter muitas divergências com Cuba, mas ninguém
desconhece que Cuba é um dos países do mundo que
apresenta os melhores índices no item saúde. Não podemos negar isto. Quem diz isso não somos nós, mas
os organismos das Nações Unidas que fazem esse
levantamento e que atestam essa questão. Então, obviamente, não podemos tratar cubanos diferentemente
de como tratamos argentinos, uruguaios, portugueses
que aqui estão chegando.
Segundo: acho que a preocupação de V. Exªs
quanto ao convênio entre a Organização Pan-Americana de Saúde, um organismo vinculado às Nações
Unidas também, e Brasil e Cuba é procedente e que
talvez, Senador, V. Exªs, o senhor e a Senadora Ana
Amélia, recebam o conteúdo do acordo muito antes
do que imaginam.
Acabamos de aprovar na Comissão – repito que
está aqui o Relator da medida provisória no Senado
– que teremos o conteúdo total do acordo em mãos ,
em 48 horas, porque parte dele, segundo informações
que tenho, já está no site do Ministério da Saúde. Não
vi, mas teremos isso rapidamente.
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Segundo: não fico tão impressionada, porque parece que é a primeira vez que o Brasil faz um convênio
com a Opas. Não é! Não só o Brasil como Governo
Federal, mas vários governos estaduais fazem acordo
com a Opas no mesmo sentido.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Para 4 mil médicos?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Vários países. Não digo quanto
à quantidade, mas falo de vários Estados brasileiros
e países outros. E não há qualquer ilegalidade quanto
a profissionais receberem salários do organismo com
quem foi feito o contrato e não diretamente do Governo brasileiro.
Vou dar um exemplo.
Nós temos, no Amazonas, o CBA (Centro de Biotecnologia do Amazonas), que é gerenciado por uma
organização que tem um contrato com o Governo e
recebe recursos. Aquela organização paga aos brasileiros, que são doutores, que são mestres.
As universidades brasileiras, Senador Pedro Taques – V. Exª é professor universitário –, estão cheias
desses convênios, cujos profissionais não recebem do
Poder Público diretamente; recebem do organismo que
fez o convênio. Mas eu considero justa a preocupação,
e nós vamos ver e vamos analisar.
Aquilo com que eu não concordo e que eu não
admito são manifestações como essas que temos assistido no Brasil, manifestações contrárias. Não estão
nem um pouco preocupados com quem vive lá no Apuí,
com quem vive em Altamira, sei lá eu onde.
E aí muita gente diz: só agora o problema se
apresentou? Não. Mas agora a Presidenta tomou coragem de enfrentar esse problema. Não basta unicamente trazer médicos de fora, porque o mundo inteiro
tem. Olhem a média: a Argentina tem 3,2 médicos por
mil habitantes; o Uruguai tem 3,7; Portugal, quase 4;
Espanha, 4; Reino Unido, 2,7, e Brasil, 1,8. Desse 1,8,
a maioria está nas grandes cidades, e, dessa maioria,
metade só trabalha no sistema público, e outra metade não trabalha.
Então, é óbvio, nós vamos analisar, nós vamos
votar a medida provisória. Tenho certeza, convicção
absoluta de que ela vai sair diferente do que entrou;
ela vai sair diferente de como entrou. E assim é bom,
porque eu, desde pequena, fui acostumada com o seguinte: muitas cabeças trabalham melhor do que uma
única cabeça. E por isto existe o Parlamento: para que,
juntos, travemos o debate e possamos melhorar aquilo
que for possível, ou rejeitar, ou aprovar da forma como
está, dentro de uma análise coletiva.
Senadora Ana Amélia, sei que meu tempo se foi,
e dois Senadores solicitam aparte. O que V. Exª indica?
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(Soa a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Foi concedido tempo, mas vou lhe dar
mais um tempo, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Mário Couto, apenas
para que a Presidenta não fique em situação delicada,
sejamos rápidos.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Senadora Vanessa, eu também acho que V. Exª tem
razão no sentido do que falou esse médico. Acho que
não representa a classe dos médicos brasileiros. O
que o médico brasileiro quer é ser valorizado, Senadora. Por exemplo, se for aberto um concurso público
para um hospital público, vai-se exigir concurso público
para os médicos brasileiros, não é isso? Mas para os
médicos estrangeiros não. Então aí começa a primeira
desigualdade. Só se comentou a falta de médico no
Brasil por causa da população, das vozes roucas que
vieram das ruas pedindo saúde. Aí se criou uma solução imediatista. O que está faltando no Brasil para
curar a saúde? Médicos? Tragam médicos de Cuba.
Só isso, Senadora. Sabe quantos mil leitos nós perdemos no Brasil de dez anos para cá? Quarenta e um mil
leitos. Será que nunca se viu isso? Será que nunca se
viu a decadência da saúde neste País? Que os hospitais brasileiros não se equiparam aos hospitais de
outras nações? Será que não se atentou para a falta
de equipamentos? Sabe o que acontece no interior do
Amazonas, no interior do Pará? Quando o amazonense, o paraense vai ao médico e diz que quebrou um
osso, não há aparelho de raios X para ver se quebrou.
O médico pega o prontuário e escreve: encaminhe-se
para a capital do Estado. É ou não é verdade, Mozarildo? A senhora sabe. Para solucionar o problema da
saúde no Brasil não é necessário apenas o médico,
que é até bem-vindo, Senadora; não sou contra. Mas
onde estão os hospitais que nunca foram feitos? Onde
estão os equipamentos? Eu estive em Soure, uma das
maiores cidades do Marajó, que tem em torno de 50
mil habitantes. Estão fazendo um trabalho comunitário
lá. Calcule um médico cubano atender um marajoara
picado por uma cobra surucucu pico de jaca, uma das
mais venenosas do campo, ou por uma jararaca. O que
o médico cubano vai dizer? Ele vai ter de chamar a
enfermeira para pedir auxílio, para perguntar qual é o
remédio para a picada dessa cobra. O Brasil é diferente
de Cuba. Está tudo errado, Senadora. Se é para dar
uma resposta às ruas, tudo bem, mas está tudo errado,
Senadora. Desculpe-me. Eu acho que a senhora tem
razão quanto à frase mal dita do médico, que não soube se expressar, mas a classe médica brasileira está
chateada, é lógico, indubitavelmente, com toda razão. O
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que se tem que fazer é melhorar os hospitais; o que se
tem que fazer é dar mais condições para que aqueles
que querem ser médicos possam exercer a profissão
neste País. Há muito jovem querendo ser médico e não
se dá condição. Tem que se dar condição para esses
jovens brasileiros serem médicos! Para se enquadrar
numa universidade particular no Brasil, o cara tem que
ser rico, o pai tem que ser rico!
(Soa a campainha.)
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Quando o cara é pobre, ele não tem a mínima condição
de fazer faculdade de Medicina neste País! Essa é a
grande realidade, Senadora, e nós temos que conviver
com ela. Uma família pobre não tem como conseguir
formar um filho em Medicina. Esse é um debate, Senadora, que podemos trazer para o Senado e intensificar,
porque está na cara que a contratação de médicos foi
exigida como uma medida imediatista, porque as vozes das ruas soaram. Isso é perigoso, porque assim as
vozes vão voltar às ruas. Eu não tenho dúvida de que
vão voltar. Querem hospitais, querem equipamentos,
querem leitos, não querem morrer.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador, agradeço o aparte de
V. Exª, mas eu gostaria de fazer um reparo. O senhor
disse que está tudo errado. Eu acho que não está tudo
errado, Senador. Talvez esteja errado o dado que V. Exª
deu, mas não quero afirmar que está errado. Quero
apenas que V. Exª me dê a fonte com o dado de que,
nos últimos dez anos, fecharam 40 mil leitos. Os dados
oficiais que tenho, Senador, mostram que, nos últimos
dez anos, o número de leitos cresceu muito. No ano de
2008, havia 496 mil leitos; em 2013, são 582 mil leitos. Então, não diminuiu, Senador; aumentou. E, mais
do que isso, a realidade é que, se no Pará o Governo
não faz investimento, no Amazonas não é assim. O
Amazonas é um dos Estados que mais investem em
saúde, e nós temos hospitais novos na grande maioria
dos Municípios com falta de médicos.
Não quero tirar a razão de V. Exª quando fala de
outras necessidades da área de saúde. Eu não subi
aqui para dizer que o programa Mais Médicos vai resolver o problema da saúde no Brasil. De jeito nenhum! O
que vai resolver o problema da saúde? Mais recursos,
melhores condições, carreira do médico. Eu defendo
tudo isso. Agora, essa é uma parte muito importante, e
o Governo Federal, mesmo sem a CPMF, tem feito um
grande esforço. Amanhã nós estaremos aqui, quando
o Senador Humberto Costa, que já foi Líder do Partido
da Presidenta, vai apresentar um relatório – está aqui
o Senador Davim, que é dirigente da Comissão – so-
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bre fontes de financiamento para a área da saúde. E
é esse o movimento que estamos integrando.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Só quero responder o que a Senadora... Se a senhora
permitir, eu dou a resposta.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Não, é porque...
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª não quer a resposta?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Não é que eu não queira a
resposta.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu quero lhe dar a resposta.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) –Então o senhor dê a resposta,
Senador. Aqui é o plenário do Senado.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª diz que o Governo do Pará não faz nada, que
os meus dados estão errados.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – O plenário do Senado não
permite o debate neste momento.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Art. 14. Ela citou o meu nome. Quero responder.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – V. Exª pediu o aparte.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quero responder pelo art. 14.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – V. Exª pediu o aparte.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Mas V. Exª não quer a resposta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS. Fora do microfone.) – A Senadora Vanessa
tem autoridade, porque ela está com a palavra.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Então, logo após a fala dela, me dê a palavra pelo art.
14, conforme o Regimento Interno da Casa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Assim, Senador, V. Exª...
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu fui citado por duas vezes. Então, eu quero dar
resposta à Senadora. Já que ela não quer me dar o
direito de falar, eu quero dar a resposta pelo art. 14,
porque tenho o direito regimental.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador, lamento muito que V.
Exª seja uma pessoa...
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu a escuto, eu a escuto.
A SRª. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) -... que, aqui neste plenário,
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não trata os colegas com respeito, com o respeito com
que eu estou tratando V. Exª, concedendo...
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu não a estou desrespeitando, querida Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – É meu o pronunciamento,
Senador.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Não fique nervosa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – O senhor o está fazendo agora.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Calma.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu não estou debatendo
com o senhor.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Não fique nervosa. Tenha calma.
A SRª. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Nervoso está o senhor, Senador.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Não. A senhora está dizendo que estou faltando com
o respeito.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – O senhor quer vir aqui fazer
o pronunciamento no meu lugar? Porque o senhor
está... Preste atenção no que o senhor está fazendo.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Continue falando. Só quero o art. 14.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Mário Couto, após pronunciamento da Senadora Vanessa, pela invocação do artigo.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu lhe agradeço.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Consulto a Senador Vanessa Grazziotin se
concederá um aparte ao Senador Paulo Davim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Com o maior prazer, com o
maior prazer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Paulo Davim.
Depois, V. Exª tem o direito.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Senadora Vanessa, ouvi atentamente o seu pronunciamento. Em muitos pontos penso da mesma forma
e em outros, evidentemente, não. Há muitos anos
achava-se que a solução para a saúde estava em abrir
hospitais, construir hospitais. É aquela visão de “hospitalocentro”, um pensamento ortodoxo. Tenho medo,
Senadora, que estejamos substituindo uma solução
equivocada por outra...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – ...
achando que bastará a presença do médico para se
resolver. E por isso mesmo não se discute, não se vai
ao cerne da questão do ponto de vista de saúde pública. Essa é a minha grande preocupação. Nós sabemos
que não é a relação médico-paciente que vai dizer se
a saúde é boa ou ruim. Por exemplo, Brasília tem 4,7
médicos por mil habitantes. A saúde está bem aqui?
Que digam os brasilienses! Então essa é a discussão.
A saúde não é a ausência da doença; é o bem-estar
físico, mental e social do cidadão. Então o que acontece
no interior do Brasil também é uma consequência da
falta de investimento nas políticas públicas de desenvolvimento, da falta de investimento nas políticas de
saneamento. Eu me lembro, Senadora – e a senhora
também –, de que neste País havia dois salários mínimos: um salário mínimo para o Norte e Nordeste, e um
salário mínimo para o resto do Brasil. Há pouco tempo,
não faz muitos anos, corrigiu-se essa distorção. A gente
sabe que o salário mínimo é uma forma de distribuir
renda, a forma mais justa de distribuir renda, mas era
assim. Ao longo dos anos, criou-se esse fosso social
imenso entre o Brasil pobre e miserável e o Brasil rico
e próspero. Em consequência dessa visão, surgiu essa
saúde precária, caótica e sem resultado. Aí de repente querem solucionar o problema do Brasil na saúde
pública com a presença do médico, que a gente sabe
que não é... E eu dou sempre um exemplo, Senadora,
que quero dar para a senhora aqui. Em conversa com
o Ministro Padilha – eu tenho excelente interlocução
com ele –, eu disse: “Ministro, outro dia eu estava num
avião, e a aeromoça perguntou se havia algum médico
a bordo.” Eu me apresentei na condição de médico, ela
me pegou pelo braço, me levou à poltrona do paciente
que estava passando mal e disse: “Pronto, cidadão, o
seu problema está resolvido. Está aqui o médico.” E eu
perguntei: “Eu vou fazer o que aqui em cima para tratar
um edema agudo? Vou rezar?” É mais ou menos isso.
Não adianta levar o profissional. É preciso dar condições
mínimas para que esse profissional exerça dignamente sua função e dê as respostas de que a sociedade
precisa. E aí passa para um debate que não pode ser
escamoteado com essa medida. Não se pode deixar
à margem essa discussão crônica, eterna e resolutiva que é a do financiamento da saúde pública. Nós
vivemos um financiamento absolutamente inadequado. O Brasil investe menos do que países como Chile,
Argentina e Uruguai, e veja que nós somos a sétima
economia do mundo. Então eu também concordo com
o fato de que o Brasil precisa prover de médicos os
Municípios mais distantes. É claro que precisa. Eu também acho que nós não podemos ter nenhuma postura
xenófoba. Eu não sou xenófobo, as entidades médicas
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não são xenófobas, o povo brasileiro não é xenófobo.
Essa é uma verdade de que nós não podemos fugir.
Isso é cultural. Nós somos assim, nós somos hospitaleiros, até talvez pela própria miscigenação que fez o
povo brasileiro. Não seremos diferentes nunca. Esse
é o jeito do povo brasileiro ser, já dizia Darcy Ribeiro,
apaixonado pelo povo brasileiro que foi. Agora, também não concordo, Senadora, que a gente passe a
satanizar a figura do médico. No Brasil, está claro, um
segmento importante da sociedade, de meio bilhão
de brasileiros, que está acuado. De repente passou a
ser o responsável por tudo, passou a ser hostilizado.
O médico está acuado, o médico está humilhado, o
médico está sendo espezinhado, o médico não está
sendo compreendido nos seus pleitos. Que há médicos irresponsáveis há. Como há bons políticos, maus
políticos, bons Senadores, maus Senadores, bons advogados, maus advogados, também há bons médicos
e maus médicos, isso faz parte da natureza humana.
Eu acho que se precisa construir um discurso de aproximação. Nós precisamos construir as pontes; nós não
precisamos mais de cisalhamento. A saúde do Brasil
está sofrendo um processo de cisalhamento e precisamos juntar as peças para que possamos construir
o modelo de saúde dos nossos sonhos. Então, é essa
a observação que eu faço. Eu concordo com alguns
pontos, mas faço algumas ressalvas, o que é legítimo
e democrático com todo o respeito que eu tenho por
V. Exª. Acho uma das Senadoras mais comprometidas
com a questão de saúde, como também em outras
áreas. Muito obrigado pelo aparte.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu é que agradeço a V. Exª,
como sempre muito cortês, não só no aparte, mas na
conduta aqui. Agradeço muitíssimo.
E o que eu disse, e V. Exª corrobora, é exatamente isso. O problema da saúde vai para muito além da
falta de médicos, da insuficiência de médicos. Agora
todos os itens têm de ser debatidos, e esta Casa está
fazendo isso. A Comissão Especial da Medida Provisória está instalada, mas amanhã nós vamos receber
o relatório que trata de financiamento.
Vamos debater e vamos aprovar. E vamos, Senador Moka, fazer de tudo para trazer para o Plenário
para fazer com que a Câmara vote também. É assim
que enfrentamos o problema da saúde como estamos
enfrentando o problema de educação e tudo mais.
Agora não dá para dizer que o Brasil hoje tem
menos unidades de saúde do que tinha há dez anos.
Aí, santa paciência, eu vou esperar, com muita educação, com muita paciência, esse dado, de onde vem,
porque os dados oficiais que nós temos apontam para
um caminho bem diferente.
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Senador Moka, eu gostaria de pedir desculpas a
V. Exª, porque meu tempo acho que se foi... Se a Senadora Ana Amélia...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senadora Vanessa, eu penso que quando
o tema é um tema relevante...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Então, perfeito, eu concedo,
com muito prazer, o aparte a V. Exª, Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Eu vou ser muito objetivo, até para não ser repetitivo. V. Exª sabe, é a Vice-Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais. Eu acho que o que vai resolver o
problema do médico, sobretudo no interior – e nós estamos discutindo –, é a questão de um projeto criando
uma carreira para o médico. E nós, o Senador Humberto, estamos evoluindo nessa discussão. Porque você
imaginar que um jovem vai se formar em medicina e
vai fazer só o atendimento básico, não vai. Nós temos
que criar... Ele vai começar no interior e, depois de
três, quatro, cinco anos, ele terá direito à residência, a
uma especialização e, uma vez especializado, vai para
uma cidade de porte maior. Eu estou só dando uma
ideia do que se está construindo. Mas não é uma coisa
para agora, é uma coisa para, no máximo, em médio
prazo, apresentar o projeto que é do Senador Vital do
Rêgo, cujo Relator é o Senador Humberto Costa. Estamos trazendo para esta discussão gente, realmente,
com experiência. Porque existem cidades, Senadora
Vanessa, que criaram fundações, por exemplo, e cidades pequenas que têm 20 ou 25 médicos. Eles não
têm problema com cirurgião; eles não têm problema
com neurologista. Porque, na verdade, esses médicos
estão vindo para fazer o atendimento básico – V. Exª
sabe disso. Mas nós vamos continuar tendo os mesmos
problemas nos hospitais: paciente em cama; médico
que trabalha 20 horas, 30 horas direto, para dar conta daquilo. Porque, às vezes, se registram exemplos
de maus médicos, mas se esquecem de dizer que a
grande maioria desse segmento é de profissionais abnegados, de profissionais que ficam ali dia a dia socorrendo as pessoas, tirando as pessoas do sofrimento.
Esse é o médico. E, agora, a questão do médico de
Cuba, ou da Espanha, ou de qualquer outro lugar. O
problema não está com o médico cubano, e sim com
a forma do contrato, que não está claro. Mas precisa ser claro. Inclusive temos já um requerimento na
Comissão para o Ministro Padilha, para o Ministro da
Fazenda vir explicar: olha, o pagamento desses médicos será feito desse e desse jeito, com transparência,
para que a sociedade saiba sobre isso. É exatamente
isso. As entidades médicas têm o direito de protestar
contra isso. Por quê? Porque há a questão do Revali-
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da, que é uma situação que está na nossa legislação.
O Ministro Padilha insiste em dizer que quem fizer o
Revalida poderá atuar em qualquer lugar do País; especificamente esses médicos não, serão contratados
para determinado local e para determinada função.
Senadora Vanessa, o que vai resolver não é a contratação de médico; lamentavelmente, quiseram colocar
no médico a responsabilidade pelo caos na saúde.
Com isso eu não posso concordar. O que nós vamos
fazer – tenho certeza – será votar aqui a questão do
recurso para a saúde...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Isso.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) –... que é o fundamental, isto é, os 10% da receita
bruta. A partir daí, com recurso, vamos poder discutir melhor todas essas questões. Muito obrigado pelo
aparte, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu é que lhe agradeço e
agradeço também a forma como V. Exª apresentou
seu aparte, Senador.
Gostaria de dizer que ao projeto do Senador Vital, que, salvo engano, é uma PEC, eu apresentei uma
emenda para que a carreira não seja só do médico;
seja dos profissionais da área de saúde.
Esse é um debate importante, Senador Moka.
Sabe por quê? Porque muitos dos profissionais que trabalham no sistema público trabalham via cooperativas,
cujo custo para o Poder Público é alto. Uma carreira
poderia – quem sabe? – eliminar a necessidade das
cooperativas e até ser mais econômico para o Poder
Público, nesse caso, os Estados brasileiros.
Eu acolho o aparte de V. Exª, que apenas vem
reforçar...
Senador, em nenhum momento, eu ouvi alguém,
muito menos o Governo Federal, dizer que todo o problema da saúde é por conta do médico, da falta. Não
vejo isso; eu vejo apenas um governo tentando enfrentar um problema.
Acho que o Senador Davim tem razão; o que
nós precisamos fazer é construir caminhos para que
haja – não digo unanimidade, porque nesse assunto
nunca vamos chegar à unanimidade – uma maioria
de opinião, para que os médicos também fiquem contemplados e participem dessa solução que o Governo
vem procurando dar ao Brasil.
A vinda dos estrangeiros, Senador, é algo urgente, porque junto disso vem todo um projeto para
formação. Nos Estados do Norte só as capitais têm faculdade de Medicina: Manaus, Rio Branco – a de Rio
Branco é muito nova –, Boa Vista. Agora, de acordo
com o projeto, outras cidades poderão receber univer-
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sidades. Isso é muito importante, porque o número de
profissionais formados nos últimos tempos é muito inferior ao aumento dos equipamentos. Por exemplo, nos
últimos dez anos, 146 mil novos postos foram abertos
contra a formação de somente 93 mil profissionais, ou
seja, há um déficit de 35 mil profissionais nessa área.
Mas eu agradeço o tempo à Senadora Ana Amélia,
que dirigia até agora, e digo que esse é um debate que
segue aqui no Senado e é muito importante, porque
estamos todos trabalhando para ajudar a melhorar a
assistência à saúde do povo brasileiro.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA.) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na forma...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA.) – Apenas para esclarecer uns dados que a nobre
Senadora...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... que acabou de descer da tribuna pediu a mim
que eu pudesse esclarecer.
Primeiro, quero dizer à nobre Senadora que jamais
faltaria o respeito a ela pelo carinho que tenho por ela.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está sem som. Aperta o som,
Mário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Alô! Está com som.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agora sim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Pelo carinho que tenho a ela e a todos os
Senadores aqui, pelo respeito que tenho.
Senadora, a fonte é da Globo. Se a Globo está
mentindo, aí o problema é da Globo. Eu jamais vou à
tribuna sem ter alguma coisa que comprove as minhas
palavras. Isso sempre eu digo ali: jamais! Eu sempre
pego a fonte. A fonte é da globo.com.
O SUS perdeu, Senadora, quase 42 mil leitos
em 7 anos, aponta o relatório do Conselho Federal de
Medicina. Pegue o relatório do Conselho Nacional de
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Medicina e veja que os dados que V. Exª tem na mão
não são sadios.
Para terminar, Senadora, essas fotos que estão
aqui, na globo.com, são do Governo do Estado do
Pará, inaugurando, agora, na sexta-feira... Presidente
Renan, Presidente Renan, Presidente Renan, quero
externar o convite a V. Exª, sexta-feira agora, o Governo do Pará reinaugura a Santa Casa de Misericórdia,
toda equipada, com médico e tudo, para servir o povo
paraense, aqueles bebês, que, na gestão passada do
governo, perdemos mais de 200 em um mês, e agora
o governo do Estado inaugura, sexta-feira. V. Exª está
convidado. Nós fizemos, no Estado do Pará, no Governo
Simão Jatene, uma revolução na saúde dos paraenses.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Mário Couto.
Consulto o Senador Jayme Campos sobre se S.
Exª deseja fazer uso da palavra antes ou depois da
Ordem do Dia.
V. Exª já está devidamente inscrito, Senador Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
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ORDEM DO DIA
Peço aos Senadores e às Senadoras que estão em outras dependências da Casa que, por favor,
venham ao plenário. Vamos ter hoje algumas importantes votações nominais. Portanto, é fundamental a
presença de todos.
REQUERIMENTO
Nº 953, DE 2013
Requeremos calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de
2013, tendo como primeiro signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o art. 55
da Constituição Federal, para tornar automática a perda de mandato de parlamentar nas
hipóteses de improbidade administrativa ou de
condenação por crime contra a Administração
Pública, para que a matéria conste da Ordem
do Dia de sessões deliberativas extraordinárias,
a serem convocadas conforme entendimento
das lideranças partidárias e, especialmente,
de conversas que mantivemos com o Senador
Aloysio Nunes Ferreira, com o Senador José
Agripino e com outros Senadores.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Presidente, só pediria a V. Exª
que o que houver de votação nominal hoje, que foi um
dia atípico, seja colocado para amanhã. E fazemos
as outras votações, sem fazer votação nominal hoje.
Acredito que as dependências da Casa estão cheias
de Senadores, porque foi um dia de visita da Senhora Presidente. Houve muitas matérias, muitas MPs, e
há muita gente que saiu agora, há pouco, do Senado.
Então, se o senhor puder fazer as votações nominais amanhã, esse é o pedido que quero registrar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, mas
temos uma importantíssima matéria, cujo Relator é o
Senador Waldemir Moka, que cria o Banco da Terra.
Há consenso. No entanto é um projeto de lei complementar que precisa de um quórum diferenciado.
Era importante que pudéssemos testar o quórum
com uma primeira votação e, em seguida, votaremos
essa matéria e outras matérias importantes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A Minoria concorda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A minoria concorda.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a matéria está pronta. Acho que não há por parte... Pelo
menos entre as lideranças com as quais falei, há um
acordo. Evidentemente nós dependemos do quórum.
Trata-se de uma lei complementar, e não podemos
correr o risco do quórum.
Mas a matéria é muito tranquila, porque ela é
consensual.
Eu tive o cuidado de conversar com o Senador
Aloysio, que está aqui ao meu lado, com o Senador
Mário Couto, com cada uma dessas Lideranças, Sr.
Presidente. A matéria está pronta para ser votada.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Eu quero deixar claro que a intervenção que fiz há pouco não trata da matéria que
o nobre Senador Moka relatou. Essa matéria tem consenso com todos, pois todo mundo acha essa uma matéria maravilhosa. Minha preocupação é só o quórum
mesmo, não é outra preocupação. Essa matéria tem
consenso, e sei que ela foi muito bem relatada pelo
Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento
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que propõe um calendário especial de sessões deliberativas extraordinárias a serem convocadas a partir
de amanhã (Requerimento nº 953, de 2013).
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O calendário especial começa a partir da Ordem
do Dia de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 8 da pauta. Não havendo
objeção, nós vamos fazer essa inversão e discutirmos
algumas matérias.
Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e
111-A da Constituição Federal, para explicitar
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o
provimento dos cargos de Ministros daquele
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2009, tendo como primeiro signatário o Senador
Renato Casagrande, que acrescenta o inciso XXIII
ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
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Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes Ferreira, essas matérias
estão na pauta, na Ordem do Dia, de acordo com o
calendário normal, convencional...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É contagem de prazo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estão sendo apenas discutidas.
Muito obrigado a V. Exª.
Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta e
as emendas, declaramos encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 10:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 370, DE 2007
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 370,
de 2007 (nº 4.042/2008, naquela Casa), do
Senador Edison Lobão, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício das profissões de
Conservador-Restaurador de Bens Culturais
e de Técnico em Conservação-Restauração
de Bens Culturais.
Parecer sob nº 880, de 2013, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Sérgio
Souza, contrário ao Substitutivo da Câmara;
e pela manutenção do texto aprovado pelo
Senado Federal.
Discussão do Substitutivo da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) –...com todo respeito ao autor do
projeto, eu quero dizer a V. Exª e à Casa que, mais uma
vez, eu vou me colocar contra a regulamentação dessa profissão, como tenho feito em relação às demais.
Eu não vejo, sinceramente, por mais que eu procure
entre os inúmeros artigos em que se desdobra este projeto de lei, eu não consigo ver qual é o ganho que isso traz
para a qualidade da restauração de bens móveis culturais,
o que isso vai representar em ganho cultural para o Brasil.
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É apenas mais uma profissão regulamentada, mais
uma regulamentação que vai, na esteira dela, exigir a
criação de cursos superiores, e depois a criação de um
conselho federal dos restauradores de móveis, e depois
as pessoas pagando mensalidades a esse conselho federal, com uma burocracia que vai se criar para nada.
Já há uma pletora de profissões regulamentadas
e é preciso saber agora quais são as profissões não
regulamentadas no Brasil. O Brasil está se transformando em uma República corporativa, dado o peso
desse tipo de corporação, com cada uma querendo
ter o seu regime especial de trabalho.
Então, por essa razão, Sr. Presidente, eu quero, no
momento oportuno – não vou pedir verificação, obviamente; eu sei que essa é uma matéria que vem da Câmara e
cabem-nos poucas iniciativas a tomar em relação a ela
–, manifestar a minha posição contrária ao projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Em discussão o Substitutivo da Câmara, em turno único.
Não havendo quem queria discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a matéria permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, contra o voto apresentado pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Votação em globo.
Não havendo objeção, nós vamos submeter à
votação em globo.
Votação, em globo, do Substitutivo da Câmara
que tem parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
O Projeto de Lei do Senado nº 370 vai à sanção
presidencial.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 2 da pauta. Esta é a última
e importante matéria de votação simbólica.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 245, DE 2011
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 941, de 2013)
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2011, do
Senador Vital do Rêgo, que acrescenta o art.
149-A ao Código Penal, para tipificar o crime
de desaparecimento forçado de pessoa.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
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Eu tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Pedro Taques para proferir parecer sobre a
matéria, em substituição à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O parecer é favorável, com a Emenda nº 1, substitutivo do Relator, que oferece.
Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
PARECER Nº 945, DE 2013–PLEN
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vem ao Plenário desta Casa, para análise, em caráter terminativo,
por óbvio, nos termos do art. 101, II, d, do Regimento
Interno desta Casa da Federação o Projeto nº 245, de
2011, de autoria de S. Exª, o Senador Vital do Rêgo.
A proposição legislativa em exame, na esteira
da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, proferida no caso Gomes Lund e outros, em
24 de novembro de 2010, pretende tipificar o crime de
desaparecimento forçado de pessoa.
De igual modo, Sr. Presidente, merece ser destacado que o Brasil assinou a Convenção Interamericana sobre Desaparecimentos Forçados, cuja aprovação foi realizada pelo Congresso Nacional por meio
do Decreto Legislativo nº 127, de 8 de abril de 2011,
que ora aguarda a ratificação e o decreto presidencial
de execução.
Da justificativa do autor, Srªs e Srs. Senadores,
destacamos o seguinte – O Senador Vital do Rêgo
assim se manifestou:
Em termos gerais, o tipo penal delineado começa com a privação de liberdade de alguém,
seguida da não informação de sua sorte ou
paradeiro, ou da falta de amparo legal. Por
percepção interna, não fixada em instrumentos
internacionais, acreditamos que para caracterizar esse crime a pessoa deve ficar desaparecida, no mínimo, por quarenta e oito horas. Se
for superior a trinta dias o desaparecimento,
aumentamos de metade a pena, que na origem é de doze a vinte anos, dando o mesmo
tratamento quando a vítima for criança ou
adolescente, portador de necessidade especial, gestante, ou tiver diminuída, por qualquer
causa, sua capacidade de resistência (Projeto
apresentado pelo Senador Vital do Rêgo, §3º
do art. 149-A, conforme redação proposta).
Inspirados pelo Estatuto de Roma, consideramos
que a ação ora censurada pode ser cometida não
apenas em nome do Estado, mas de qualquer
organização política, sem excluir a responsabilidade penal dos agentes envolvidos de forma

AGOSTO DE57301
2013

Quarta-feira 28

indireta (mediante autorização, apoio ou aquiescência), mesmo quando, por exemplo, o crime for
praticado por grupos irregulares, o que é muito
comum. Igualmente, na mesma pena incorrerá
o mandante do crime ou qualquer pessoa que
colabore para ocultar os fatos ou a pessoa.
Ademais, determinamos no § 2º do art. 149-A
proposto que o desaparecimento forçado de
pessoas terá caráter de crime permanente,
enquanto não for esclarecida a sorte ou destino da pessoa desaparecida.
Por fim, [termina o Senador Vital do Rêgo],
importa esclarecer que o tipo penal básico ora
alvitrado concentra-se nas ações de ocultar o
fato, negar informação e deixar a vítima sem
amparo legal, por isso a pena base pode ser
considerada pequena (de dois a seis anos).
Contudo, destacamos o fato de que a aplicação
desta não elide a das penas correspondentes
a outras infrações penais, como as referentes
à tortura, lesão corporal e homicídio.
Não foram oferecidas emendas ao projeto até
o momento.
ANÁLISE
Registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade, porque o direito
penal está compreendido no campo da competência
legislativa, privativa da União, consoante dispõe o art.
22, I, da Constituição.
No caso do desaparecimento forçado de pessoa, Sr. Presidente, com mais razão ainda, impõe-se
a ação deste Parlamento diante da decisão da Corte
Interamericana e dos termos da Convenção Interamericana, de que o Brasil é signatário. É reconhecido
internacionalmente que o crime de desaparecimento
forçado é um dos crimes mais graves, pois, além de
submeter a vítima a um estado degradante e violador
de sua dignidade, afeta duramente sua família e pessoas próximas que convivem com o estado de angústia
e desespero permanente.
Como ressaltado pelo nobre autor do projeto, a
Corte Interamericana de Direitos Humanos, no famoso
caso Gomes, apontou com clareza a omissão legislativa do Estado brasileiro a respeito da tipificação do
crime de desaparecimento forçado. Trata-se de omissão legislativa, que deve ser sanada pela aprovação
do presente projeto e que se insere na tentativa de o
Brasil, efetivamente, superar traumas de violações sistemáticas aos direitos humanos, muitas vezes cometidas por agentes a serviço do próprio Estado.
Neste contexto, embora louvando a iniciativa e
competência do Senador Vital do Rêgo no enfrentamen-
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to de tão intrincado tema, temos que o respectivo projeto
de lei pode ser aperfeiçoado com base em sugestões
que ouso aqui apresentar, com fundamento em trabalho
desenvolvido por dois membros do Ministério Público
Federal, os Drs. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves e
Marlon Alberto. Esses dois, que trabalham muito com
essa questão, Sr. Presidente, são membros do MPF,
com destacada atuação na área objeto da proposição.
Assim, propomos substitutivo com nova redação
para o tipo principal, com penas de reclusão de seis a
doze anos e multa. Também fazemos a previsão de dois
tipos qualificados: o primeiro, pelo emprego de tortura
ou outro meio insidioso ou cruel, ou se, do fato, resultar
aborto ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, com penas de reclusão de doze a vinte anos e multa.
E o segundo, qualificado pelo resultado morte,
com penas de reclusão de 20 a 30 anos. O crime é
comum, mas entre as causas de aumento de pena,
previstas inicialmente no Projeto nº 245, de S. Exª
o Senador Vital do Rêgo, acrescentamos a de ser o
agente funcionário público.
Desse modo, invocando-se o art. 5º da mencionada Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, de que o Brasil já é signatário,
não há que se falar que o crime de desaparecimento
forçado seria de natureza política. Isso permitirá que
sejam deferidos os pedidos de extradição a respeito,
colocando o Brasil na vanguarda internacional da proteção aos direitos humanos. Uma vez que se restasse
previsto que o crime teria natureza política, o art. 5º,
LII, da Constituição, vedaria a extradição.
Com a nova redação do §1º, pretendemos, Srs.
Senadores, abranger o comportamento doloso, comissivo e omissivo, de colaboração posterior à privação
da liberdade, não alcançado pela cláusula genérica do
art. 29, do Código Penal. Com o novo §2º, procuramos
evitar a invocação da obediência devida como causa de
exculpação, indicando o caráter ilegal e ilícito de qualquer ordem para a prática do desaparecimento forçado.
Para o fiel cumprimento do art. 3º da Convenção
Interamericana sobre Desaparecimentos Forçados, reformulamos a disposição sobre o caráter permanente
do novo tipo penal e estabelecemos hipótese específica de colaboração premiada que permita a localização
da vítima com sua integridade física preservada, ou a
identificação dos demais coautores ou partícipes do
desaparecimento, ou de suas circunstâncias exteriores.
Propomos, também, nos termos do art. 7º, da
Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento
Forçado de Pessoas, a imprescritibilidade do crime de
desaparecimento forçado, nos termos do Estatuto do
Tribunal Penal Internacional, promulgado pelo Decreto
nº 4.388, de 2002. O crime de desaparecimento forçado
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é crime contra a humanidade (art. 7º, I, do Estatuto de
Roma) e, por essa razão, é considerado imprescritível,
nos termos do art. 29, do falado Estatuto de Roma.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sabe-se que a Constituição Federal estabeleceu
a imprescritibilidade para alguns crimes diretamente
em seu texto: crimes de racismo, crimes praticados
por ação de grupos armados, civis ou militares, contra
a ordem constitucional e o Estado democrático, nos
termos do art. 5º, incisos XLII a XLIV.
Muito bem. Entretanto, tal significa somente que a
legislação infraconstitucional não pode estabelecer prazos prescricionais para tais crimes. Isso não significa que
o legislador, observado o princípio da proporcionalidade
em sua dimensão de vedação à proteção insuficiente de
direitos fundamentais, não possa prever outros casos de
crimes imprescritíveis. Deve ser ressaltado que esse entendimento já foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário 460.971, da Primeira Turma,
que teve como Relator S. Exª o Ministro Sepúlveda Pertence, julgado no dia 13 de fevereiro de 2007, em que
restou consignado, expressamente, que o legislador pode
criar outras hipóteses de imprescritibilidade.
Convencidos de que o desaparecimento forçado
de pessoas atende aos requisitos da hediondez material, procedemos à sua inclusão no rol do art. 1º da
Lei nº 8.072, de 1990.
Destaco que também tramita nesta Casa, Sr. Presidente, o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012,
em que se propõe um novo Código Penal e para cuja
relatoria logrei a honrosa designação.
Recentemente, apresentei relatório preliminar ao
projeto em que ofereci substitutivo também a respeito
do crime de desaparecimento forçado. Adianto que
apresento o presente substitutivo – este – de forma
ligeiramente diversa, pois ele tem por pressuposto a
sistemática da atual legislação penal vigente em nosso País.
Dessa maneira, Sr. Presidente, caso aprovado o
presente substitutivo, nada impede que eu apresente
mudanças pontuais no relatório do Código Penal.
Dessa feita, passo ao voto.
VOTO
Por essas razões, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2011, da lavra do
Senador Vital do Rêgo, com o substitutivo a seguir descrito, que é do conhecimento de todos os Senadores.
É o relatório, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu registro, com muita satisfação, a presença, no Senado Federal, dos estudantes
de nível fundamental do Colégio Nacional de Uberlândia, Minas Gerais.
Sejam bem-vindos! (Palmas.)
O parecer do Senador Pedro Taques é favorável, com a Emenda nº 1 do substitutivo de Relator
que oferece.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Senador Wellington, com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria que o Senador Pedro Taques
pudesse me ouvir.
Há uma discussão sobre o uso da expressão
“imprescritibilidade”, inserida no § 8º do art. 149-A do
Substitutivo ao PLS nº 245, de 2011, que não é utilizada de forma muito técnica.
Na teoria geral do Direito, a perda do direito é
denominada decadência, sendo que a prescrição é a
perda da pretensão. Todavia, no Direito Constitucional,
dizer que os direitos fundamentais são imprescritíveis
significa dizer que não podem, em regra, ser perdidos
pela passagem do tempo. De todo modo, tem-se que
a denominação da imprescritibilidade é matéria afeta
à Constituição.
Se o ponto é esse, qual é a base que V. Exª tem
para colocar, já que a imprescritibilidade é matéria
afeta à Constituição, que possui, no rol taxativo do art.
5º, aqui vários dos seus incisos, não cabendo incluí-la
em regramento ordinário? Aqui presentes os incisos
XLII e XLIV.
Então, eu gostaria de ouvir de V. Exª qual a base
que está utilizando para colocar o termo.
A princípio, somos favoráveis à ideia; é muito mais
uma questão de ordem técnica para que não incorramos em uma regra inconstitucional.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Certo.
Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de autor inicial desta ideia, tão
bem relatada pelo Senador Pedro Taques, gostaria de
dizer que muito me honra poder encaminhar à Casa
um Projeto dessa magnitude, que preenche, numa
linguagem agora do Senador Lindbergh Farias, uma
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lacuna na tipificação penal brasileira que estava há
muito tempo em dívida com a sociedade.
Eu apresentei esta ideia através de emenda ao
projeto do Código Penal, do qual V. Exª, para nossa
honra, também é o relator. Mas a ordem social dos
acontecimentos do dia a dia nos faz tornar urgente
urgentíssima a apreciação em separado desta matéria.
Os dias afloram, as notícias crescem a cada instante do desaparecimento de pessoas e da impunidade
crescente com relação às consequências desses desaparecimentos. E não há nenhuma resposta à sociedade.
V. Exª, Senador Pedro Taques, de forma extremamente solidária, desapensou a matéria do projeto do
Código Penal, de uma emenda apresentada por este
relator e de uma proposta já apensada ao capítulo
especial que dela tratava. E o projeto, com o apoio do
Presidente da Casa, está hoje em discussão.
V. Exª melhorou, ampliou, agravou penas, tornou
mais, na área de emprego de tortura e desaparecimento e resultante de aborto e morte uma nova tipificação.
Isto me faz sentir que a ideia passou a ser absorvida
pelo relator e aperfeiçoada por este. Por isso, eu me
sinto, preliminarmente, extremamente contemplado
pelo seu relatório.
As dúvidas, V. Exª vai tirá-las ao longo da discussão, como a questão relativa à imprescritibilidade que
o Senador Wellington Dias tratou. As outras questões
referentes aos direitos adquiridos poderão também
ser veiculadas. Mas vou me dar ao direito, também,
de ouvir as explicações que V. Exª vai dar.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Como Relator. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Senador Vital do Rêgo, pelas palavras.
Sr. Presidente, eu passo a responder os esclarecimentos solicitados por S. Exª o Senador Wellington Dias.
V. Exª tem razão, a doutrina agita, debate muito
isto, se a Constituição da República, no art. 5º, inciso
XLII, estabelece um piso ou um teto para os chamados
crimes imprescritíveis.
O art. 5º, inciso XLII, diz o seguinte: “Art. 5º (...)
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da lei”
A pergunta que se faz é: a norma subconstitucional poderia estabelecer outros casos de imprescritibilidade como nós estamos fazendo neste projeto? Nós,
a República Federativa do Brasil já teve oportunidade
de recepcionar, na nossa ordem constitucional interna,
o Tratado de Roma, o Estatuto de Roma, que criou o
Tribunal Penal Internacional.
O Tribunal Penal Internacional foi aqui internalizado. Como nós todos sabemos, de acordo com o art.
84 da Constituição, o Presidente da República, como
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Chefe de Estado, assina o tratado internacional;, depois esse tratado internacional precisa ser aprovado
pelo Congresso Nacional, e ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso I, para,
ao final, esse tratado ser promulgado por um decreto
do Presidente da República. Isso já foi feito.
O Decreto nº 4.388, de 2002, afirma que o crime
de desaparecimento forçado é crime contra a humanidade. E nós também somos signatários da Convenção
Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de
Pessoas, que, ali, no seu art. 7º, fala da imprescritibilidade do desaparecimento forçado.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 460.971, da 1ª Turma, cujo Relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, no dia 13 de
fevereiro de 2007, naquele julgado, entendeu que o art.
5º, inciso XLII, estabelece um piso e seria possível a
legislação, a norma subconstitucional estabelecer outros casos de imprescritibilidade. E a nomenclatura, a
definição, o termo, o signo, o símbolo é justamente imprescritibilidade, que faz parte da dogmática nacional,
tanto que o Decreto a que fiz referência, o 4.388, que
fala do Tribunal Penal Internacional, fala em imprescritibilidade. E aqui não se trata de decadência, trata-se
de imprescritibilidade, sim.
Portanto, ouso discordar do senhor, trazendo esses esclarecimentos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu agradeço, Presidente, o esclarecimento. Quero, inclusive, aqui, manifestar a minha posição,
registrando a importância do projeto.
Perdoem-me as palavras, mas agora me coloco como leigo. Cito dois casos, inclusive, ocorridos
recentemente, de pessoas que foram colocadas em
cativeiro durante um tempo muito elevado. Ocorreram
recentemente nos Estados Unidos da América – graças a Deus – e foram descobertos ainda com vida.
Mas, vejam, é possível, então, alguém que cometeu um crime se livrar do corpo, torná-lo desaparecido
e, mesmo havendo indício de quem foi, apenas contar
com o tempo para se livrar desse crime?
Então, ao fazer essa defesa, quero dizer que,
na verdade, a dúvida era mais essa, por conta exatamente do art. 5º, §§42 e 44, que fazem essa citação.
Mas agradeço.
E me lembra aqui nossa Assessoria que há uma
decisão já do Supremo nessa direção, na defesa dessa tese.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, se me permite, quero dizer
ao Senador Wellington que essa dúvida que ele trouxe...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – ...de que solicitou esclarecimento, é uma
dúvida que nós encontramos na doutrina. Não é uma
dúvida qualquer. É uma dúvida que precisou o Supremo Tribunal Federal, através desse julgado que nós
trouxemos aqui, afastar.
V. Exª não está sozinho nessa dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Lindbergh Farias, para discutir a matéria.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu vou ser bem breve. Eu queria parabenizar o Relator, Senador Pedro Taques, e o autor
do projeto, Senador Vital do Rêgo.
Esse projeto fecha uma lacuna muito importante.
Nós não tínhamos tipificação penal para desaparecimento forçado. Vejam que, no Rio de Janeiro, há uma
grande discussão agora sobre o caso Amarildo, que
estava sob cuidado do Estado.
Mas não é só o caso do Amarildo. No Rio de
Janeiro, há a presença de milícias, de traficantes. Eu
quero trazer aqui, Sr. Presidente, o número de desaparecidos no Estado do Rio de Janeiro. Em 2003, tivemos 6.600 homicídios e 4.800 desaparecidos. Em
2012, nós tivemos uma redução nos homicídios: tivemos 4.041 homicídios, mas tivemos, desaparecidos,
5.934. O número de desaparecidos ultrapassa o número de homicídios. É claro que nem todos esses desaparecidos são desaparecidos forçados, mas é um
contingente imenso.
Volto a dizer: não é o caso só do Amarildo. No
Rio de Janeiro, lança-se agora uma campanha: depois
dos desaparecidos da ditadura, “os desaparecidos da
democracia”, porque são muitos os casos – por milicianos, por traficantes, infelizmente também por forças
policiais, como no caso do Amarildo.
Então, quero parabenizar o sentido do projeto, a
autoria do Senador Vital do Rêgo. Acho que hoje o Senado está preenchendo uma lacuna muito importante.
O número de desaparecidos supera o de homicídios.
Às vezes há quem questione se isso é uma forma de
mascarar também o número de homicídios, há esse
debate, mas acho que o Senado Federal está enfrentando uma questão das mais importantes. Por isso
subo à tribuna, por ser Senador do Rio de Janeiro e
por ter muito interesse nessa discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se
desejam discutir a matéria. (Pausa.)
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Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento do
Senador Pedro Taques.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que
aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Votação da Emenda nº 1 do Relator.
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Há, sobre a mesa, requerimento de preferência
para a votação da Emenda nº 1 – Substitutivo do Relator, requerimento do Senador Pedro Taques.
É o seguinte o requerimento na íntegra:

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Há, sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final do vencido para o turno suplementar, que será
publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
do vencido para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão do Substitutivo, em
turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Encerrada a discussão sem emendas, o Substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria está aprovada e vai à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos fazer a votação nominal
do Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2012, Projeto
de Lei Complementar.
É o Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 42, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 823, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2012-Complementar (nº
362/2006-Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo
de Terras e da Reforma Agrária – Banco da
Terra – e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 598 e 599, de 2013, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Waldemir Moka, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CRA (Substitutivo), que oferece.
Peço aos Srs. Senadores que estão em outras
dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário. Nós vamos votar uma matéria muito importante,
que tem como Relator o Senador Waldemir Moka. Há
uma grande convergência na Casa, mas é um projeto
de lei complementar, que exige votação diferenciada.
Com a palavra, o Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é um projeto que, originariamente, o que
pretende? Hoje, o Banco da Terra financia a compra
de pequenas propriedades. Hoje, se o dono de uma
pequena propriedade vier a falecer, seus filhos não
podem fazer um financiamento para que um compre a
parte do outro. Na verdade, o projeto é muito simples.
O que acontece na prática é que aquele cidadão tem
que vender para outra família, em vez de essa pequena
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propriedade continuar na mão dos seus descendentes. Na verdade, trata-se de fazer uma grande justiça.
É uma lei que tive a oportunidade de receber, através
do Senador Wellington Dias, do Senador Eduardo
Braga e tantos outros aqui, todo mundo convergindo.
Então, eu pediria a V. Exª que, sem muita discussão, a gente pudesse abrir o painel, fazendo um apelo,
porque se trata de uma lei complementar e precisamos de quórum diferenciado. Precisamos de 41 votos
“sim” para aprovar uma modificação que vai permitir
que uma pequena propriedade possa permanecer nas
mãos daqueles familiares. Acho que é uma modificação importante, necessária e muito justa.
É só isso, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, com
a palavra, V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na qualidade de Relator da matéria, quero
endossar as palavras do Senador Waldemir Moka, já
que se trata de um projeto de grande alcance social,
conforme S. Exª já relatou. Para ganharmos tempo,
objetividade e votarmos logo essa matéria, peço a V.
Exª que encaminhe a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a colocação
do Senador Luiz Henrique, que, em todos os momentos,
como Relator na Comissão de Constituição e Justiça,
colaborou com a construção desse consenso, que é
fundamental para que possamos aprovar essa matéria
de grande alcance social.
Senador Gim Argello e Senador Wellington Dias.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha
fala é dentro da mesma linha, mas não com o mesmo
conhecimento do Senador Moka na área rural, na área
agrícola do nosso País, mas concordando em gênero,
número e grau com ele, porque é um projeto dos mais
importantes que estão sendo apreciados agora, tendo
em vista que se faz justiça.
Então, o que peço é o mesmo pedido do Senador
Moka: que possamos abrir o painel, para que façamos
essa votação, dizendo a todos que, realmente, o Senador Moka trabalhou muito nesse projeto, que é uma
questão de justiça social que está sendo proposta, e o
Senado, tenho certeza, vai aprovar por ampla maioria,
com 41 votos ou mais favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
Com a palavra, V. Exª.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para concordar com o encaminhamento do Senador Gim Argello e parabenizar o Senador Waldemir Moka,
que dialogou com as Lideranças dos diferentes partidos.
O projeto é simples. Ele garante o direito à sucessão de uma terra que é oriunda de um assentamento.
No caso, como tem um prazo após, é dada a titulação
provisória, tem um prazo normalmente de 10 anos. Se,
nesse período, morre o titular, tem-se dificuldade na
sucessão para a própria família. Há necessidade de
retornar para o setor privado, passar para um terceiro,
para depois voltar para a família.
Então, acho muito justo, correto, e o Partido dos
Trabalhadores defende a aprovação do projeto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Presidente
Renan Calheiros. Aqui, Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia; em seguida, Senador Vital do Rêgo.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador Presidente, em nome do Partido Progressista, especialmente
do nosso Líder Francisco Dornelles, queria expressar
inteiro apoio a esse projeto de lei que cria o Banco da
Terra e estabelece regras, mas especialmente quero
homenagear o Senador Waldemir Moka, pelo empenho
que teve numa matéria tão relevante. Isso é segurança
jurídica na área fundiária, com grande alcance social e
econômico, e o Brasil, que hoje é protagonista na produção agropecuária, na produção de alimentos, numa
balança comercial expressiva de commodities agrícolas, não poderia deixar omisso um aspecto importante
do reconhecimento e da legalização dessas titulações.
Então, queria manifestar o apoio integral do Partido Progressista ao projeto de lei da Câmara relacionado ao Banco da Terra e cumprimentar novamente
o trabalho e o empenho do Senador Waldemir Moka
nessa matéria, Presidente Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo PMDB, quero manifestar apoio e parabenizar a iniciativa e a liderança do Senador Moka,
que conseguiu, com essa iniciativa, garantir o direito
à sucessão e um empuxo a mais na economia familiar.
O PMDB concorda com a iniciativa e aprova e
orienta pela aprovação do projeto.

809

Agosto de 2013

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá e, em
seguida, Senador Mário Couto.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero também encaminhar favoravelmente ao projeto, louvando a iniciativa, registrando a importância para
os assentados do Incra, para os agricultores familiares
desse projeto, que repassa às famílias o direito ao lote
e, portanto, é um projeto de extrema importância social.
Meu voto é “sim”, Sr. Presidente. Nós vamos votar
a matéria favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu também me somo à maioria dos colegas Senadores para parabenizar o Senador Moka, que foi de uma
inteligência ímpar. Foi buscar a questão no seu âmago, no seu fundo, para trazer à tona e formatar essa
grande proposta que hoje vamos votar.
Quero não apenas parabenizar, mas parabenizar
com louvor e com respeito à inteligência com que foi
criado o projeto.
Meus parabéns!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy e, em seguida,
o Senador Valadares.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria também de estar de acordo, votar favoravelmente ao projeto explicado pelo Senador
Waldemir Moka, que teve a preocupação de conversar
com os agricultores familiares e com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário para garantir, dentro de uma
família, quando tiver falecido o responsável por empréstimo modesto, como no caso do Banco da Terra, que
possam os seus herdeiros estar responsáveis por isso.
Portanto, trata-se de uma medida de bom senso, adequada, e louvo também o esforço do Senador
Waldemir Moka para, no âmbito da agricultura familiar,
dialogar com aqueles que estão conversando sobre
as diretrizes e normas das sociedades cooperativas.
Muito obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Valadares e, em seguida, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra V. Exª, Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão
do orador.) – Presidente, nós temos certeza de que,
com essa providência de conferir aos herdeiros a possibilidade da tomada de empréstimos, a terra vai se
manter no meio familiar. Isso vai contribuir, sem dúvida
alguma, para a fixação do homem à terra e também
para a preservação da atividade rural no campo.
Por isso, o voto do PSB é favorável, porque gera
emprego e renda, traz tranquilidade ao campo, ao meio
rural e ao sistema social familiar do Brasil no meio rural.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
Em seguida, nós começaremos a votação.
Com a palavra V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para discutir. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para
falar em nome da nossa Bancada do PCdoB, o Líder
está aí, Senador Inácio, para cumprimentar o Senador
Moka pelo belo relatório.
É um projeto importante, que garante direitos para
aqueles que trabalham no campo e produzem, direitos
de sucessão para quem vive em áreas de assentamento
público, para aqueles que possam ter também o direito
a financiamento e a adquirir a sua terra.
Então, é um projeto importante e cumprimentamos o Senador Moka pelo belo relatório e trabalho que
fez por toda esta Casa.
Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passa-se à votação.
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) –A Presidência informa(Fora do microfone.) aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que na
próxima quinta-feira, às 11 horas, teremos aqui no Senado Federal a primeira sessão temática que vai discutir a
reforma política e contará com a presença da Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Cármem Lúcia.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, parabenizando a iniciativa da Mesa e aproveitando para
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comunicar aos membros da Comissão de Constituição
e Justiça e aos companheiros não membros, mas que
têm interesse na matéria pela importância que reveste
o assunto, nós estaremos a partir das 9 horas, exatamente para deixar um espaço para que tenhamos também a participação no plenário dos Srs. Senadores na
reunião temática, nós estaremos a partir das 9 horas
na CCJ, iniciando a sabatina do Sr. Procurador Rodrigo
Janot, o Senado haverá de se manifestar a respeito da
indicação à Procuradoria– Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E na quarta-feira, ressaltando
o que falou o Senador Vital do Rêgo, aliás, na quinta-feira, às 9 horas, nós vamos ter a sessão da Comissão
de Constituição e Justiça de sabatina do indicado para
a Procuradoria-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando, enquanto os Senadores votam, quero dizer
que uma das coisas que mais me levaram a pensar,
meditar, até pelo momento em que V. Exª colocou à
Mesa a proposta de algumas mudanças na forma de
se fazer campanha política neste País... E me deixou
muito contente a forma de várias proposições de V. Exª
à Mesa de Líderes, naquela ocasião, como a pichação
de muros e outras. Pergunto a V. Exª: Andamos? Quando vamos votar? Eu acho que a sociedade vai aplaudir este Senado no momento em que isso acontecer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Mário Couto. Está aqui o Senador Romero Jucá.
Amanhã está na pauta da Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal – na quarta, agora – a
primeira sessão para a discussão dessa importante...
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, é. E, na próxima semana,
nós deveremos votar.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pois não, então, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Acir Gurgacz.
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PDT apoia a criação do Banco da Terra. Entendemos que é mais um instrumento que os
agricultores terão para o desenvolvimento da nossa
agricultura, principalmente a agricultura familiar. E
cumprimento o Senador Moka pelo brilhante trabalho
que tem feito com relação à efetivação do Banco da
Terra, que é um avanço muito grande para os nossos
produtores, de todo o Brasil e, em especial, para os
nossos agricultores lá do Estado de Rondônia.
Portanto, o PDT acompanha o voto “sim”.
É o encaminhamento do PDT, parabenizando o nosso Senador Moka pela brilhante atuação com relação à
criação do Banco da Terra. Meus cumprimentos, Senador.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu, com a
palavra V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
É apenas para encaminhar pelo PSD, parabenizar
o Senador Moka pelo trabalho, pela importância desta
votação para os pequenos produtores do País, aqueles
vocacionados, aqueles agricultores que ainda não têm seu
pedaço de chão e que sonham com essa possibilidade.
Juntando com a Agência Nacional de Extensão
Rural, criada pelo Governo Federal neste ano, tenho
certeza absoluta de que nós melhoraremos a performance da pequena propriedade, dos assentamentos,
dos novos e dos antigos assentamentos do País.
Portanto, o PSD encaminha a favor dessa matéria, que é o Banco da Terra, para compra de terra dos
pequenos agricultores do País.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita e, em seguida, o Senador Romero Jucá.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
apenas um esclarecimento: estavam na pauta de hoje
os projetos da CPMI da Violência contra a Mulher e
me parece que não serão votados hoje.
Eu gostaria de obter um esclarecimento de V. Exª:
como é que vai ficar? Eles entrarão na pauta amanhã?
Como vai ficar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Nós hoje tivemos oportunidade,
rapidamente, em homenagem a V. Exª pelo grande trabalho que fez na Comissão Parlamentar de Inquérito,
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de dizer que a nossa pretensão era votarmos amanhã e
na quinta-feira concluirmos esse processo de votação;
votarmos em segundo turno, porque essa importantíssima matéria não vai exigir votação nominal. Então, nós
poderemos apreciá-la amanhã. Eu acho que haveria
um acordo dos Líderes partidários com relação a isso.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Então eles ficariam para amanhã.
Então, eles ficam para amanhã, no mais tardar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós os votaríamos amanhã em
primeiro turno e, na quinta, em segundo turno.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Então...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E concluiríamos nesta semana
a apreciação dessas matérias.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
Senador Jayme Campos. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria
só fazer um registro: nós estamos tendo essa votação
nominal de um projeto de lei complementar, e eu queria
alertar às Srªs e aos Srs. Senadores que nós teremos
outra matéria a seguir também com votação nominal,
que é a Região Integrada do Cariri. É um projeto que
prevê também 41 votos “sim”. Então, quero avisar às
Srªs e aos Srs. Senadores que não se ausentem, porque vamos ter outra votação nominal, Sr. Presidente.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jayme Campos, com
a palavra V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero
cumprimentar aqui, inicialmente, o cidadão Waldemir
Moka, porque acompanhei sua luta, seu esforço para
que pudéssemos chegar no dia de hoje e termos aqui
esse privilégio de votar essa matéria.
É importantíssima, com certeza, Sr. Presidente,
pelo fato de que vai nos permitir também fazer uma
reforma agrária decente, na medida em que o cidadão
poderá receber os recursos para a compra do seu pe-
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daço de terra e, certamente, pagará com sua própria
produção, com seu próprio suor.
Senador Waldemir Moka, quero cumprimentar V.
Exª pela louvável iniciativa, pelo seu esforço e pelo seu
trabalho. Eu acompanhei esse projeto e o encaminhamento dele nas demais Comissões por que passou.
Quero dizer que assim, de fato, nós poderemos fazer
uma reforma agrária decente e, acima de tudo, poderemos atender alguns milhões de trabalhadores que têm
vocação para a terra, para que tenham, com certeza, um
pedaço de chão para plantar e dar sustento à sua família.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima
e, em seguida, Senador Eunício Oliveira.
Com a palavra V. Exª
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Apenas um esclarecimento por parte da Mesa em relação à previsão de votações de propostas que estão
sendo comentadas na Casa de reforma política.
Temos um prazo muito curto para cumprimento
da regra constitucional do preceito de anualidade das
regras, há muitos rumores na Casa em relação às discussões sobre esse tema, e gostaria de ter um esclarecimento da parte de V. Exª se existe algo agendado,
programado para os próximos dias nesta área.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Respondendo especificamente
ao Senador Cássio Cunha Lima, nós queríamos comunicar que, na quarta-feira, nós vamos ter, quarta-feira,
amanhã, nós vamos ter, na pauta da CCJ, projetos de
reforma eleitoral; e, na quinta-feira, nós vamos realizar
a primeira sessão temática aqui no plenário do Senado
Federal, com a presença da Ministra Cármen Lúcia,
para começarmos a discutir a reforma política. São duas.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar e para encaminhar essa
matéria. Nós estamos votando uma matéria de lei
complementar que teve, como Relator, na Comissão
de Constituição e Justiça, o Senador Luiz Henrique e,
na CRA, o nosso querido Senador, que é Presidente
da CAS, Waldemir Moka, que, inclusive, como foi Relator da matéria, apresentou uma emenda substitutiva incluindo a extensão do período de carência dos
financiamentos quando as características do empreendimento recomendam tal medida.
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Em respeito à capacidade de pagamento do mutuário com o objetivo de desburocratizar as transações
envolvendo o chamado Banco da Terra, propôs que os
contratos também possam ser celebrados por meio de instrumento particular, com força de escritura, Sr. Presidente.
Portanto, eu quero encaminhar favoravelmente,
parabenizando tanto o Senador Luiz Henrique, que
foi o Relator na Comissão de Constituição e Justiça,
como o Senador Waldemir Moka, que apresenta essa
emenda importante como emenda substitutiva.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim. Em seguida, o Senador José Agripino.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu
só quero cumprimentar o Senador Waldemir Moka, que
articulou este projeto, inclusive tendo o aval – Senador
Waldemir, informação que eles me passaram – de todas
centrais, de todas confederações. A Contag veio pessoalmente com uma equipe, pediu o apoio a este projeto.
O projeto do Banco da Terra é um projeto que vai
na linha de ouvir a voz das ruas, por isso a Casa está
de parabéns. Senador Waldemir Moka, meus cumprimentos. Com certeza, vai ajudar a diminuir, inclusive,
o conflito no campo.
Era isso.
Obrigado, Presidente.
Senador Luiz Henrique, também, nossos cumprimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, com
a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de, rapidamente, ao encaminhar meu voto favorável ao Banco da Terra, fazer uma
consideração fruto da experiência que consegui viver.
O meu avô se chamava João Agripino e era dono
de uma propriedade da qual tirou rendimento para formar praticamente todos os filhos homens. Assim como
ele, à época dele, nos anos 1900, muitos proprietários
de fazenda no Nordeste, seja de onde forem, criaram
os filhos a partir da propriedade.
Morreu, ficou para os herdeiros, e, a partir daí,
iniciou-se um processo de partição da propriedade e
de empobrecimento dos herdeiros, que passaram a
ser apenas proprietários de uma parcela daquela propriedade que, quando una, possibilitou a formatura de
milhares de pessoas por este Brasil afora.
O que está ocorrendo agora? O Banco da Terra
vai possibilitar o financiamento daquela propriedade que
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foi subdividida entre várias pessoas – algumas com a
vocação, outras sem a vocação da lavra da terra, daí o
empobrecimento de alguns –, vai possibilitar a chance
de aquele que tem vocação levantar o financiamento
para comprar dos irmãos ou dos herdeiros de uma única família a propriedade inteira, para que ela continue
produtiva, nas mãos de alguém que tenha a eficiência
comprovada, que seja do ramo e que tenha a forma, a
viabilidade financeira de adquirir a condição de mantê-la.
Isso é o Banco da Terra. É o financiamento para
manter a unidade da propriedade nas mãos de alguém
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que tenha a vocação da lavra da terra e, portanto, a
perspectiva de crescimento no ramo da agricultura.
Quero, com esse depoimento, dizer que voto reconhecendo o mérito do projeto – que, dentre outros, tem
esse mérito que saliento –, com a manifestação entusiástica do voto “sim” a favor do projeto do Banco da Terra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Senadores se todos já votaram, se poderemos encerrar a votação e
proclamar o resultado. (Pausa.)
Vamos fazer isso.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –SIM, 63; nenhum voto NÃO.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda nº 3, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, substitutivo.
Ficam prejudicados o projeto e as Emendas nº 1
e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Senador Waldermir Moka.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI) –
Sr. Presidente, na votação anterior, votei com o Partido.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB –
MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
agradecer a todos os Senadores e Senadoras o voto de
confiança. É uma lei importante. Agradeço a cada um.
E faço uma justiça, Sr. Presidente: na Comissão
de Constituição e Justiça, o Senador Luiz Henrique
deu uma grande contribuição, e isso foi aproveitado
durante todas as discussões.
Nós procuramos ouvir todas as confederações
e todos aqueles que estavam diretamente envolvidos.
De forma que eu agradeço a confiança dos Senadores e das Senadoras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos e cumprimentamos V. Exª. Cumprimentamos também o Senador Luiz Henrique. E cumprimentamos todos que
participaram dessa construção.
Eu queria comunicar aos Srs. Senadores que, de
16 a 20 de setembro, de segunda a sexta-feira, vai haver,
no Senado Federal, uma semana intensiva de votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – De 16 a 20 de setembro, de
segunda a sexta-feira. Para tanto, nós vamos fazer
amanhã, às 15 horas, uma reunião com os presidentes
das comissões permanentes do Senado Federal para
que nós possamos avançar nessa agenda.
Na quinta-feira, às 10h30, nós receberemos a Ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, que fará a entrega constitucional ao Congresso Nacional da Proposta Orçamentária de 2014. Portanto, quinta-feira, às 10h30 da manhã.
Às 11 horas, haverá a sessão temática para discutirmos a reforma política, com a presença da Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, são duas questões que
eu gostaria de abordar, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Humberto Costa, com
a palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A
primeira é pedir a V. Exª que registre o meu voto “sim”
nessa votação que se encerrou agora.
A segunda questão é comunicar a V. Exª e ao Plenário que nós tínhamos marcado para amanhã a apresentação do relatório e do projeto de lei que trata do financiamento da saúde, a partir do trabalho que foi realizado na
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comissão especial. No entanto, por ainda termos alguns
detalhes para tratar, combinamos fazer essa reunião na
próxima semana, na próxima quarta-feira.
Então, aviso aos integrantes da comissão e aos
demais Senadores que, na semana que vem, será
apresentado o relatório do projeto que aumenta os
recursos para a saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, parecer oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
do vencido para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de
urgência, passa-se à apreciação, em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de anunciarmos o próximo item da pauta...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Sem revisão do orador.) – Na votação, Sr.
Presidente, o meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª, Senador Magno Malta, e a do Senador
Humberto Costa também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Conforme indicação das Lideranças partidárias, a Presidência designa, para integrar a Comissão Permanente do Senado do Futuro,
criada pela Resolução nº 14, de 2013, as seguintes
Senadoras e os Senadores: Senador Luiz Henrique,
que presidirá a comissão; Senador Ricardo Ferraço e
Senadora Ana Amélia, pelo Bloco da Maioria; Senador
Cristovam Buarque, que será o relator da respectiva
comissão; Senador Humberto Costa e Senador Paulo Paim, pelo Bloco de Apoio ao Governo; pelo Bloco
Parlamentar da Minoria, Senador Cyro Miranda e Senador Wilder Morais; e pelo Bloco Parlamentar União
e Força, Senador Blairo Maggi e Senador Eduardo
Amorim. Como suplentes, Senadora Lídice da Mata,
Senador Inácio Arruda, Senador Pedro Taques e Senadora Maria do Carmo.
Nós convidamos os Srs. Senadores para instalarmos esta Comissão Senado do Futuro na quarta-feira, às 11 horas, pela manhã. Não é amanhã, não;
é na quarta da outra semana.
Estão todos convidados.
São os seguintes os ofícios das Lideranças:
Ofício nº 95/2013 – GLDBAG
Brasília, 13 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em atenção ao Of. nº
1.314-B/2013, indico, conforme tabela abaixo, os senadores e senadoras que compõem o Bloco de Apoio
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ao Governo para integrarem como titulares e suplentes
a Comissão Permanente Senado do Futuro.
Titulares: Cristovam Buarque – Humberto Costa – Paulo Paim.
Suplentes: Lídice da Mata – Inácio Arruda – Pedro Taques.
Senador – Wellington Dias, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 162/13-GLPSDB
Brasília, 27 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Em atenção ao Of. nº 1314c/2013 – SF, indico
o Senador Cyro Miranda para integrar, como titular, a
Comissão Permanente Senado do Futuro.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
OF. Nº 113/2013-BLUFOR
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e em resposta
ao Ofício 1314E/2013-SF, dirijo-me a Vossa Excelência
para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força,
os nobres Senadores Blairo Maggi e Eduardo Amorim
como membros Titulares da Comissão Permanente
“Senado do Futuro”, criada a partir da aprovação do
Projeto de Resolução do Senado nº 25, de 2013.
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.
OF. Nº 029/13-GLDEN
Brasília, 5 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Em resposta ao Of. nº 13140-D2013 – SF, indico
a V. Exª o nome da Senadora Maria do Carmo, como
suplente, para compor a Comissão Permanente Senado do Futuro, criada pela Resolução nº 14, de 2013.
Atenciosamente, _ Senador José Agripino Líder
do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O próximo item da pauta é o
Item 12:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 122, DE 2009 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado no 122, de 2009 – Complementar,
do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a criação da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).
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Pareceres favoráveis sob nºs 157 e 158, de
2013, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lucena,
com voto vencido do Senador Pedro Taques;
e de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Cícero Lucena.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
As Srªs Senadores e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon, com a
palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Sem revisão do orador.) – Ao votar favorável a
este projeto, Sr. Presidente, apenas saliento que há
um projeto idêntico a este, do Senador Paim, da Senadora Ana Amélia e de minha autoria, com relação
ao Rio Grande do Sul, com o mesmo direito.
Eu peço a V. Exª que, se possível, oportunamente, coloque em votação o projeto, que é igual a este e
diz respeito ao Rio Grande do Sul.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Pela ordem...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Senadora Kátia, depois eu.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Para encaminhar, Senadora Kátia
Abreu; depois, pela ordem, Senador Lindbergh Farias.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD –
TO. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, eu gostaria, também, de cumprimentar o
Senador Inácio Arruda por essa proposição de criar a
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região do Cariri-Araripe, incluindo Estados e Municípios
– quase 70 Municípios –, em uma zona praticamente
integrada entre eles. Esse é um modelo que já ocorre
na Itália com muito sucesso.
E, também, gostaria, assim como o Senador Pedro Simon, de aproveitar a oportunidade para que pudessem ser regulamentas as ZPEs do Brasil, inclusive
no Estado de Tocantins, na cidade de Araguaína, onde
há algumas. São essas zonas especiais, criadas por
Deng Xiaoping, na China, que fizeram com que a China
pudesse dar esse impulso extraordinário no passado,
ainda hoje demonstrado pelo PIB e pelo crescimento
forte daquele país.
Portanto, eu aprovo esta proposição, não só para
o Nordeste, mas também para as regiões em desenvolvimento, como a Região Norte, o meu Estado do Tocantins, para que possa ser estendida essa brilhante ideia.
Votação a favor da matéria.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu queria, antes de conceder a
palavra...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr; Presidente, pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Antes de conceder a palavra, eu
gostaria de propor às Lideranças que nós pudéssemos
encerrar a discussão e fazer o encaminhamento, para
eu poder abrir o painel, porque é um projeto...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Já está aberto. É o encaminhamento já.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Então, tudo bem.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, o Presidente do PSDB, Senador Aécio
Neves, deu agora uma declaração, uma nota, sobre
esse episódio do Senador da Bolívia. Na nota, ele começa dizendo que:
É deplorável, sob todos os aspectos, a atitude tomada pelo Governo da Presidente Dilma
Rousseff no episódio envolvendo a transferência do Senador boliviano Roger Pinto Molina
para o País. Ao expor à execração pública o
diplomata Eduardo Saboia, o Governo brasileiro se curva, mais uma vez, à conveniência
ideológica.
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Ora, Sr. Presidente, quero chamar a atenção do
Senador Aécio Neves, que é pré-candidato à Presidência da República, para o fato de que foram cometidas
ilegalidades. Era necessário o salvo-conduto. Está aqui
o advogado do Senador boliviano. Entrou, Senador
Pedro Taques...
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT. Fora do microfone.) – Eu sou o advogado?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Não, o Senador Pedro Taques, não.
O advogado do Senador boliviano entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo que fosse disponibilizada pelo
Governo brasileiro uma caravana que retirasse o Senador
da Embaixada brasileira e que o trouxesse para o Brasil.
A AGU se pronunciou, de forma muito clara, dizendo que
não havia como fazê-lo se não fosse oferecido salvo-conduto pelo governo boliviano. A Procuradoria-Geral
da República se pronunciou da mesma forma; o Itamaraty se pronunciou da mesma forma. Ora, aqui houve um
ato de quebra de hierarquia por parte de um funcionário
da Embaixada na Bolívia, o representante de negócios.
Chamo a atenção do Senador Aécio Neves para
a ilegalidade e a quebra de hierarquia. Ninguém consultou o Ministro, ninguém consultou a Presidenta da
República. Não se concede asilo político sem se consultar o Ministro e sem que haja uma decisão de Estado. Então, chamo a atenção para a irresponsabilidade
do Senador Aécio Neves nesse caso.
São 1.600km, 22 horas. O que poderia ter acontecido com esse Senador? Se houvesse alguma coisa, não
seria o encarregado de negócios da Embaixada brasileira
o responsabilizado, mas o nosso País, a Chefe da Nação.
Então, eu quero chamar a atenção para esse
ponto, porque, sinceramente, foi ilegal. Quebra de hierarquia. E onde é que nós vamos parar se qualquer
embaixador de qualquer país decidir o que fazer? Se
conceder asilo sem comunicar a Chefe da Nação e o
Ministro das Relações Exteriores?
Então, a indignação da Presidenta Dilma Rousseff hoje aqui eu acho que foi importante. E chamo a
atenção do Senador Aécio Neves, que é candidato a
Presidente da República, porque ele sabe que é preciso que o Governo tenha...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Presidente, eu quero discutir a matéria.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – ... posições unificadas, e a quebra de hierarquia do Itamaraty num caso como esse é muito grave.
E ainda bem, Sr. Presidente, que não aconteceu nada de mais com o Senador boliviano, porque,
no momento em que o Governo, no momento em que
a Embaixada aceitou o asilo político, o Governo brasileiro era responsável pela sua vida. E todo mundo
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sabe dos perigos naquela região que ele atravessou.
Foram 22 horas, 1.600km.
Então, eu quero aqui, como Senador, repudiar
essa posição do Senador Aécio Neves. Acho que o
Senado Federal tem que agir com muita cautela, porque houve quebra de hierarquia e houve também, Sr.
Presidente, uma ilegalidade, porque não obedecemos
às regras de Direito Internacional...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – ... que exigiam...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pela ordem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu darei a palavra agora ao Senador
Eunício Oliveira e, posteriormente, ao Senador José
Agripino, ao Senador Aloysio Nunes e ao Senador
Mário Couto. Todos estão inscritos.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – O Senador Pedro Taques também
está inscrito e a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, eu quero tratar da matéria...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/
PMDB – RR) – E também o Senador Humberto Costa.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Eu
quero tratar da matéria que nós estamos votando.
Este projeto de extrema importância, de autoria
do Senador Inácio Arruda, autoriza o Poder Executivo a
criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri,
região em que eu nasci e me criei. É uma área de quase
46 mil quilômetros quadrados, que vai, inclusive, cuidar
da preservação ambiental da área do Araripe e atinge
uma população, Sr. Presidente, de 1,5 milhão de pessoas
A proposição se destina a ações articuladas da
União voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável, à conservação ambiental, à geração de emprego,
à geração de renda, à implantação de infraestrutura e
de incentivos, ao turismo ecológico, científico e cultural.
O Executivo vai ficar autorizado, pelo projeto do Senador Inácio Arruda, a quem eu quero parabenizar por
essa iniciativa, a fazer com que vários Municípios da região tenham estímulo ao desenvolvimento sustentável, na
forma de tarifas, fretes, seguro, linhas de crédito especiais
para atividades prioritárias, isenções e incentivos fiscais.
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Os incentivos fiscais e creditícios para a criação
da Região do Desenvolvimento, Sr. Presidente, são
fundamentais para a expansão socioeconômica da
nossa região do Cariri e do Araripe. A criação permitirá, ainda, que ela receba recursos por meio de emendas de bancada. Como a Transnordestina passará por
alguns dos Municípios da região do desenvolvimento,
é fundamental que eles recebam incentivos para que
possam aprimorar as suas atividades e desenvolver-se.
Pesquisas, estudos geológicos apontam a possibilidade de petróleo na bacia sedimentar do Araripe,
englobando os Municípios do Cariri cearense, do Pernambuco, do Piauí e da Paraíba.
A proposta, como disse, é de autoria do Senador
Inácio Arruda. Os pareceres são favoráveis. E o PMDB
encaminha essa matéria favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador José
Agripino Maia.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Em seguida, quero me inscrever, Sr. Presidente, pelo art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, pelo art. 14, o Senador Aécio Neves.
V. Exª tem a palavra pelo art. 14.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Sr. Presidente, eu estava...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Sr. Presidente, há outras pessoas inscritas. Na vez do Senador, ele pode usar esse artigo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Na verdade, é o seguinte: o Senador
Aécio Neves foi citado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – O art. 14 tem preferência regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O art. 14 tem preferência regimental.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Nós estamos discutindo aqui uma
matéria, foi citado num assunto que não tinha a ver
com a discussão da matéria e, portanto, para ser respondido rapidamente, eu estou dando a palavra ao
Senador Aécio Neves, exatamente por se tratar de um
ponto em que foi levantado o seu nome. Portanto tem
prioridade no esclarecimento.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Claro. V. Exª atende ao que dita o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Aécio
Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
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– Agradeço a V. Exª, que, mais uma vez, cumpre o que
estabelece o Regimento.
Eu não sei se de forma proposital ou não, até porque eu conversava há poucos minutos com o Senador
Lindbergh sobre a reforma política, não acredito que tenha
sido apenas pelo fato de eu ter deixado o plenário por
alguns minutos para atender alguns que me chamavam,
mas soube que ele fez aqui críticas a uma declaração
que dei hoje – na verdade, já a havia feito ontem – em
relação a esse episódio envolvendo o Senador boliviano.
É claro que cada um de nós, Sr. Presidente, pode
ter aqui a opinião que quiser em relação a essa questão.
Mas o que eu disse e quero aqui repetir é que, na verdade, a diplomacia brasileira, mais uma vez, se curva
ao alinhamento ideológico. Esse não é um fato isolado, Sr. Presidente. Na verdade, dentro das tradições
da diplomacia brasileira, está o respeito humanitário.
Eu vou aqui lembrar ao Senador Lindbergh, com
muito respeito, que a atitude do Ministro Saboia, que convivia com o Senador boliviano, ao lado da sua sala, por
mais de 450 dias... E aí está o primeiro equívoco grave
do Governo brasileiro que, em uma subordinação aos
interesses da Bolívia, não agiu com a força que o Brasil
precisa ter em questões como essa para fazer com que
o asilo temporário, dado na Embaixada, viesse acompanhado do respectivo salvo-conduto. Não é digno, não é
admissível que alguém possa estar vivendo em um cubículo, qualquer que seja ele, sem ter sido condenado por
qualquer crime, sobretudo sob a guarda da diplomacia
brasileira. Portanto, este é o primeiro equívoco: não houve
uma ação efetiva do Governo Federal, da chancelaria do
Governo brasileiro, do Itamaraty, para que esse cidadão
tivesse o necessário e esperado salvo-conduto.
A partir daí, tomou o Ministro Saboia uma decisão,
sabendo ele dos riscos dessa decisão, até do ponto de
vista pessoal em relação a sua carreira, mas uma decisão humanitária. Isso me lembra, Senador Lindbergh, o que ocorreu há muitas décadas no momento em
que o nazismo tomava conta da Europa e assustava
membros de várias nacionalidades naquela época, não
apenas os que viviam na Alemanha. Naquele instante,
em Paris, a Srª Aracy Guimarães Rosa, uma diplomata,
acompanhada do Embaixador Souza Dantas, permitiu
que inúmeros refugiados do nazismo, naquela época,
contrariando decisão do governo brasileiro, uma decisão
do Itamaraty, pudessem ter aqui seus vistos concedidos
e, portanto, pudessem escapar da morte e da tortura.
A Srª Aracy Guimarães Rosa e o Embaixador
Souza Dantas são, hoje, considerados heróis, inclusive pelo Governo brasileiro, Senador Lindbergh, porque
tiveram a coragem de colocar em risco suas carreiras
e defender a vida. Nós estamos falando aqui de defender a vida. Nós estamos falando aqui de garantir a um
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Senador da República boliviana algo que já lhe havia
sido formalmente concedido pelo Governo brasileiro:
o asilo. Só que esse asilo não se efetivava, porque o
salvo-conduto não lhe foi permitido.
Externei hoje cedo e externo novamente da tribuna desta Casa meu sentimento de que a postura
do Ministro Eduardo Saboia deve receber nossa total
solidariedade. Não sei que incorreções ele cometeu
ou se, dentro da estrutura do Itamaraty, ele lesou as
regras pré-estabelecidas para a carreira. Neste instante, sobrepõe-se até mesmo à hierarquia a questão
humanitária: ele salvou a vida de um Senador da República, e foi esse o reconhecimento que nós fizemos.
Mas, mais do que isso, lamento o viés e o alinhamento ideológico da chancelaria brasileira que se repete mais uma vez. Começa com a aproximação com o
regime iraniano; passa pela tentativa de restabelecer o
governo Zelaya; em inúmeros momentos, e agora, recentemente, com o afastamento do Paraguai do Mercosul.
Enfim, uma sucessão de atitudes que, infelizmente, não
honram as melhores tradições da chancelaria brasileira.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Sr. Presidente, eu fui citado, art. 14.
Eu fui citado, por um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Senador Lindbergh, eu vou dar a
palavra pelo art. 14 a V. Exª, mas nós vamos encerrar
esta discussão. Nós estamos no meio de uma discussão aqui de um projeto importante.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Vai ser bem rápido, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Nós não vamos encerrar, não, Sr.
Presidente. Este tema é muito sério.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/
PMDB – RR) – Então concedo a V. Exª a palavra, pelo art.
14, para nós retomarmos aqui a discussão das matérias.
Logo após V. Exª, eu vou dar a palavra ao Relator,
Cícero Lucena, e ao Senador Vital, que querem fazer
uma observação sobre a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, pelo art. 14, não pode mais.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – A referência que fiz foi elogiosa.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – O Senador Mário Couto tem razão,
já foi cumprido o Regimento de dois pelo art. 14. Então,
V. Exª falará pela inscrição. V. Exª está inscrito aqui. Vou
dar a palavra a V. Exª pela inscrição.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Sr. Presidente, foi elogiosa a referência.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Vou dar, pela ordem, por se tratar
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da questão da matéria que está sendo votada, ao Senador Vital do Rêgo e ao Senador Cícero Lucena, que
é Relator da matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito bem. E eu estou inscrito.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é uma questão de ordem e peço a atenção
do Relator da matéria.
Nós estamos votando um projeto que une o Senado pelo sofrimento, pela dor dos membros daqueles que
habitam o Semiárido cáustico, árido, do Nordeste brasileiro – Ceará, Paraíba, do Araripe, Piauí e Pernambuco.
Há uma movimentação muito grande, há muito tempo, no meu Estado, para a inclusão da região da cidade
de Guarabira no Semiárido paraibano. Esta mobilização
foi encaminhada ao Relator da matéria, Senador Cícero
Lucena. E faço agora, em plenário, um apelo ao Senador Cícero Lucena, paraibano, conhecedor profundo,
como o Senador Cássio Cunha Lima, das dificuldades
por que passa toda a região de Guarabira, afetada hoje
– tecnicamente comprovado – pelas consequências das
nossas permanentes estiagens e pelo aquecimento do
clima de uma região que já foi tipicamente de brejo e
que hoje é uma região do Semiárido.
Eu peço a inclusão da região de Guarabira, Senador Cícero Lucena, entre os Municípios atingidos
pelo Semiárido paraibano.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Cícero
Lucena, para informar se houve efetivamente o equívoco de não incluir.
Se a posição de V. Exª for pela ocorrência do equívoco, nós vamos colocar para o Plenário, baseado no
art. 412, a possibilidade de, logo após essa votação, nós
votarmos individualmente a correção desse equívoco, colocando em outra votação, nominal, a inclusão do Município de Guarabira, por não ter constado, pelo equívoco.
Consulto V. Exª se esse é o entendimento do
Relator também.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dizer que o que foi colocado pelo Senador Vital do Rêgo, bem como pelo Senador Cássio, é
por demais justo, porque esse Município, essa região,
para V. Exª ter ideia, é fruto de um lançamento de uma
adutora de abastecimento de água, que abastecerá
todos os municípios da redondeza de Guarabira, que
irá aproveitar da infraestrutura da segurança hídrica
da transposição das águas do Rio São Francisco, exatamente pela demanda e necessidade dessa garantia
hídrica em função da escassez e das estiagens que
essa região vem sofrendo.
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Então, da minha parte, como Relator, acato exatamente, pela lembrança do Senador, esse equívoco.
E agradeço a V. Exª, por proceder assim a votação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Confirmado o equívoco e a necessidade de corrigir a matéria, de acordo com o art. 412,
coloco para o Plenário se está de acordo com o ajuste
e a votação complementar que vamos fazer.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, aprovado então o ajuste que será feito.
Quero propor aos Líderes – nós estamos já com
64 votantes – o encerramento dessa votação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem. Pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Eu vou abrir o painel para correção
da votação seguinte e ...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – ... aí concederei a palavra a todos
que estão inscritos, para continuidade.
Havendo a concordância, encerramos a votação.
Vamos abrir o painel e prepará-lo para a votação
da correção.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
É sobre a matéria, Sr. Presidente.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – SIM, 64; NÃO, zero.
Aprovado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Em discussão e votação o equívoco, a correção para incluir o Município de Guarabira
na matéria que está sendo votada.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
Volto à lista de oradores inscritos.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Peço minha inscrição, Senador
Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – O PSDB encaminha a votação “sim”.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Pela ordem.

823

Agosto de 2013

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, logo após o golpe de Estado que interrompeu a democracia chilena e levou ao poder o ditador
sanguinário Augusto Pinochet, muitos partidários do
Governo Allende...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Só para fazer uma observação. O
painel está sendo preparado – é porque nós anunciamos rapidamente –, e logo os Senadores poderão votar.
Com a palavra, novamente, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... muitos partidários do Governo
Allende buscaram refúgio em embaixadas, valendo-se
de um direito nobilíssimo inscrito no direito das gentes,
que é o direito ao asilo, direito sagrado.
Mesmo naquele período, num período em que
corria sangue dos opositores do golpe de Estado, ou
dos partidários do regime anterior, aqueles que se
acotovelavam nas embaixadas, e muitos deles brasileiros, conseguiram salvo-conduto para deixar o país.
Pois bem, esse Senador Roger Pinto esteve durante 455 dias na Embaixada brasileira em La Paz.
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Recebeu do Governo brasileiro a proteção do asilo,
e durante 455 dias foi pedido, em vão, que o governo
de Evo Morales lhe concedesse o salvo-conduto. Era
isso que se pedia, um salvo-conduto...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Senador Aloysio, só um minuto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. O
painel está liberado. Nós precisamos de 41 votos para
corrigir o tema que foi discutido aqui.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, tratando da correção,
o voto é favorável (Fora do microfone.).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Um salvo-conduto, durante 455 dias.
Esse Senador, que havia denunciado duramente
o governo Morales, inclusive denunciado a participação
de membros do governo em tráfico de entorpecentes,
aguardou, confinado num espaço de 20 metros quadrados. A sua vida estava em risco, não apenas pelas
condições em que estava confinado, mas também pela
sanha do ditador, ou do semiditador, se quiserem, da
Bolívia.
Vejam, avaliem os senhores a violência que o governo boliviano mobilizou contra o seu opositor. Cometeu a suprema audácia de mandar vasculhar um avião
que transportava o Ministro da Defesa do Brasil, com
homens armados, com cães farejadores, para ver se
por acaso aquele Senador não se encontrava escondido
no avião que transportava o nosso Ministro da Defesa.
E, durante 455 dias, o Governo brasileiro não
usou da sua influência, do seu peso político, da sua
liderança, para conseguir aquilo que era consequência
natural de um ato soberano do Governo brasileiro, que
era a concessão do salvo-conduto. Quatrocentos e cinquenta e cinco dias, durante os quais a Presidente Dilma dançou uma espécie de minueto com o Presidente
Evo Morales, levando essa questão em fogo brando,
levando a uma situação intolerável, do ponto de vista
dos direitos humanos. É isso que é preciso ser dito.
O Brasil foi extremamente complacente em episódios anteriores em relação ao Presidente Evo Morales.
O Brasil não tugiu nem mugiu quando a Petrobras, uma
de suas subsidiárias, uma de suas usinas instaladas
naquele país, foi invadida pelas Forças Armadas da
Bolívia, que desapropriou essa refinaria na mão grande, como se diz. São inúmeras as concessões que o
Governo brasileiro fez ao Sr. Morales, exatamente em
função de uma irmandade ideológica bolivariana que
os une. E deveria até, valendo-se dessa afinidade ideológica, ter exercido o seu dever de pedir com ênfa-
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se, com força, com o peso político de quem é o maior
parceiro comercial da Bolívia, que fosse concedido o
mesmo salvo-conduto a ele, o mesmo instrumento de
liberação que havia sido concedido pelo ditador Pinochet a exilados que se encontravam sob a proteção
de embaixadas em território chileno há quarenta anos.
Isso é inconcebível! Há algo que é mais forte, meu
querido amigo Lindbergh Farias, do que regulamentos,
do que as hierarquias: são os direitos humanos, é o
direito da pessoa humana, é o princípio da dignidade
da pessoa humana que estava sendo violado.
Por isso, Sr. Presidente, eu acredito que, desse
incidente diplomático todo, o Ministro Patriota foi apenas um bode expiatório das consequências de uma
política externa mal conduzida. O Ministro Patriota
está para João Batista, assim como Evo Morales está
para Herodes, assim como Dilma está para Salomé.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Prorrogo a sessão pelo tempo necessário para votar as matérias que estão na Ordem
do Dia.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu
me confesso absolutamente estarrecido. Tive a oportunidade de ler, hoje, nos jornais sobre esse episódio
envolvendo o Senador boliviano, e o que acabo de
ouvir aqui de alguns Parlamentares nos deixa efetivamente estarrecidos.
Existem temas e questões que extrapolam o debate entre governo e oposição. São questões de Estado, que deveriam ter, dos integrantes desta Casa,
uma compreensão clara e absoluta das posições que
o Brasil deve tomar em temas que extrapolam, como
eu disse, as divergências entre governo e oposição.
Esse episódio é muito grave. Primeiro, Sr. Presidente, diferentemente do que falou aqui o meu antecessor, nós não estamos falando do Chile de Pinochet, com quem o Brasil não mantinha relações. Aliás,
mantinha, porque era uma ditadura, pois o governo de
Pinochet se alçou ao poder através de um golpe. Nós
estamos falando de um governo democraticamente
eleito, representativo, com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas e que é parte de todos os organismos internacionais dos quais o Brasil participa. Essa
é a primeira questão.
Segundo, não se está falando aqui de perseguição política. Esse cidadão, diferentemente do que foi
dito, foi condenado, em primeira instância, por corrupção. Então, o Brasil lhe concedeu asilo por razões
humanitárias, não por razões políticas. Portanto, não
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poderia, de forma alguma, entrar numa aventura para
despertar aqui outros tipos de discurso.
Eu pergunto aqui: se o Brasil tivesse patrocinado
esse ato cometido por esse funcionário do Itamaraty
e tivesse sido assassinado o Senador, o que estariam
dizendo aqui os Srs. Senadores? Que o Brasil entrou
numa ação atabalhoada, que desrespeitou acordos
internacionais, que invadiu outro país. Era isso que
estaria sendo dito agora. Esse Eduardo Saboia não
estaria sendo nem citado na história. Era a Dilma, era
a diplomacia de um governo, que teria retirado um cidadão, arriscado a sua vida, porque não tinha o salvo-conduto do governo da Bolívia.
Portanto, Sr. Presidente, entendo que há questões
que devem extrapolar esse debate governo-oposição,
questões de Estado. Imaginem se qualquer embaixador
ou qualquer dirigente do Itamaraty, situado em algum
outro país, se arvore a tomar atitudes ou assumir posições que não são as posições do seu governo, que não
são as posições do seu país. Imagine o representante
do Brasil na ONU a defender posições diferentes das
do Governo. Duvido que se qualquer um daqui fosse
Presidente da República aceitasse. Eu duvido que
qualquer Senador aqui de um outro governo aceitasse
uma questão como essa!
Portanto, vamos discutir as questões com seriedade. Já temos muitos argumentos para sermos,
de um lado, governo e outros serem oposição. Temos
muitos debates para travar sobre economia, sobre política, sobre políticas sociais, mas essas questões que
envolvem soberania do País, que envolvem hierarquia,
que envolvem tratados internacionais não podem ser
objeto desse tipo de discussão. Eu lamento. Lamento que aconteça isso no nosso País neste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra o Senador Mário
Couto.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Sr. Presidente, estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – V. Exª está inscrito, assim como o
Senador Pedro Taques; logo após o Senador Mário
Couto, depois a Senadora Vanessa, o Senador Petecão, o Senador Rodrigo Rollemberg...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – o Senador Rodrigo Rollemberg, o
Senador Wellington Dias...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Inácio Arruda.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Não, pela ordem. A minha preocupação
é sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – V. Exª quer falar pela ordem?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sobre a matéria, que é o principal aqui.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Todos estão inscritos, em tese, para
falar sobre a matéria. Eu não posso censurar a fala de
nenhum Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Não estou pedindo isso.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Se o Senador se inscreve para discutir a matéria e fala um assunto correlato ou outro tipo de
assunto, cabe à consciência de cada Senador. A Mesa
não vai censurar. Todos os que estão inscritos terão
direito de falar aquilo que entenderem que devem falar.
Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem, mas o
Senador Mário Couto vai usar a palavra para discutir
a matéria.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com o
maior prazer, ouço o Senador Mário Couto.
Estamos com 47 votantes, uma matéria que exige quórum qualificado, importantíssima, que cria essa
região integrada nessa região do Piauí, Ceará, Pernambuco, enfim de vários Estados ali. É apenas que
pudesse chamar a atenção dos Senadores que estão
nos seus plenários para comparecer à votação, para
que possamos garantir o quorum necessário.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A campainha está acionada para
chamar, para convidar os Senadores e Senadoras a
vir votar.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pois
não, Presidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tive a paciência de esperar a
minha vez, primeiro para dizer que quem começou o
debate sobre o tema foi um jovem Senador petista. E
o que mais me chamou a atenção foi a preocupação
desse jovem Senador petista em falar do Senador
Aécio Neves.
Fiquei altamente decepcionado com V. Exª, porque ainda nem chegou o ano da eleição e V. Exª está
extremamente preocupado com a candidatura de Aécio Neves. V. Exª foi taxativo. Não adianta olhar e rir
para mim não. Não adianta olhar e rir não. A sua preocupação maior foi com Aécio Neves e a Presidente
da República. Sabe por quê? Porque a Dilma está em
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queda. Porque o povo está nas ruas. A discussão não
é essa, Senador. A discussão, V. Exª sabe, V. Exª, na
sua juventude, não vai dar razão a um ditador – olhe
para mim, Senador – que quer simplesmente ver a
morte de um Senador. V. Exª sabe disso. O Senador ia
morrer. Se o Senador não tivesse proteção brasileira,
o Senador ia morrer, Lindbergh.
Eu o respeito muito, mas não posso comungar
com o discurso dessa maneira, meu caro Senador.
Como V. Exª pode defender uma causa dessas? Ponha-se no meu lugar. Eu sou oposição ao governo Dilma.
Será que a Dilma teria coragem, com a democracia
brasileira, de fazer isso comigo, me humilhar, me perseguir, me ameaçar de morte? E alguém teria que dar
esse apoio a um Senador da República. Ora, disse o
Senador que ele tinha cometido um crime em primeira instância. Ora, Senador, e Battisti, que o Governo
brasileiro sabe, e o mundo inteiro sabe, que esse bandido matou? Matou por ser amigo do José Dirceu. A
Dilma deu a ele toda a liberdade do mundo e do asilo,
aqui no Brasil.
Senador, me desculpe, V. Exª foi infeliz na tarde
de hoje. Respeito muito V. Exª. Tenho certeza de que
o sorriso que V. Exª dá agora, neste momento, é um
sorriso irônico de quem cometeu um grande erro. Nós
não podíamos, em hipótese alguma, nós não podíamos, de jeito nenhum, deixar de dar amparo – Senador
Lindbergh, olhe para mim – a um homem que ia morrer, Senador, a um homem que o ditador Evo Morales
ia mandar matar. Ia mandar matar, já estava na forca,
faltava só puxar o laço da forca para matar o Senador
da República.
Este Senado não pode ouvir um discurso feito
por V. Exª da maneira que fez. Este Senado não pode
ouvir um jovem Senador brasileiro, que tem um futuro brilhante pela frente, falar o que falou nesta tarde.
Respeito-o, aprecio-o, admiro-o. Se fosse carioca, votaria em você para governador do Estado. Mas não faça
mais isso, Senador, me perdoe. Não faça mais isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Pedro
Taques.
Está V. Exª inscrito, Senador Lindbergh, e usará
da palavra daqui a pouco.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, me permita, aqui a questão não é de
situação, não é de oposição. A situação é de prevalência de tratados internacionais.
A Convenção de Caracas estabelece que é o Estado asilante, que é o caso da República Federativa
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do Brasil, que define se é crime político ou não. Se a
República Federativa do Brasil concedeu asilo político a este cidadão – não estou chamando de Senador
–, a República Federativa do Brasil entende que ele é
um perseguido político lá na Bolívia. Não interessam
os crimes comuns que porventura ele tenha praticado
lá na Bolívia. Se a República Federativa do Brasil concedeu-lhe asilo político, nós estamos a entender que
lá na Bolívia o seu julgamento, inclusive, foi imparcial.
No entanto, a Bolívia não é signatária da Convenção de Caracas. A Bolívia não é signatária da Convenção de Caracas, que determina que o Estado asilante,
o Brasil, é que define se for crime político ou não. Se
ela não é signatária da Convenção de Caracas, nós temos que seguir os Costumes Internacionais, e a Bolívia
não pode escolher o que cumpre ou não dos Costumes Internacionais. Não cabe à Bolívia definir se este
caso ela segue ou se outro caso ela não segue. Por
mais que a Bolívia não seja signatária da Convenção
de Caracas, ela deve seguir os Costumes Internacionais, notadamente os costumes interamericanos. E a
Bolívia teria, sim, de ofertar o salvo-conduto, porque
os Costumes Internacionais, notadamente da América
Latina, assim o determina.
Nós não estamos discutindo crime comum, porque
a República Federativa do Brasil ofertou a este cidadão a condição de asilado político. Por isso ele estava
lá; iniciaram as tratativas a respeito do salvo-conduto.
Assim, este cidadão que ostenta a qualidade
de representante de negócios do Brasil lá na Bolívia
cumpriu o art. 4º da Constituição, que determina a
prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos
direitos humanos está no art. 4º da Constituição, no
tocante às nossas relações internacionais.
Nós não estamos discutindo se este Senador boliviano é ou não criminoso. À República Federativa do
Brasil não interessa isso, porque nós a ele concedemos o asilo político, só estávamos a aguardar o salvo-conduto. Se a Bolívia não é signatária da Convenção
de Caracas, os Costumes Internacionais determinariam que a Bolívia deveria conceder o salvo-conduto.
Não é possível um cidadão ficar preso eternamente dentro de uma embaixada! Será que a Bolívia
a ele ofertou a pena de prisão perpétua? É lógico que
não. A questão aqui é de defesa dos direitos humanos.
Eu não sei, Sr. Presidente, se este cidadão, lá na
Bolívia, é um criminoso, um traficante, seja lá o que
for, mas a República Federativa do Brasil a ele concedeu o asilo político. Não nos cabe discutir se é crime
comum. Se o crime é comum, a República Federativa
do Brasil entendeu que o julgamento não foi imparcial.
Por isso, concedeu a ele a proteção do asilo político.
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O representante de negócios Saboia cumpriu o
art. 4º da Constituição.
A questão de hierarquia se resolve lá no Direito
Administrativo. E também não há que se falar, senhores, que aquele veículo estava acobertado pela imunidade, porque não existe imunidade a não ser de mala
diplomática em veículos. Não existe imunidade aqui de
pessoas dentro de veículos. Isso não existe nas convenções internacionais. Para asilado político deve ser
concedido salvo-conduto, porque existem costumes
internacionais a respeito disso.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra a Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para encaminhar. Sem revisão da
oradora.) –Sr. Presidente, na realidade eu me inscrevi
para debater a matéria que nós estamos votando, o
projeto de lei de iniciativa do Senador Inácio Arruda,
que cria uma região de desenvolvimento a partir de
territórios dos Estados de Pernambuco, Ceará, Piauí
e Paraíba.
Penso, pela experiência que nós temos em algumas regiões do norte, que esse projeto, uma vez
transformado em lei, contribuirá, e muito, para essas
cidades desses Estados brasileiros que têm o menor
índice de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento humano.
Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senador
Inácio Arruda pela sensibilidade de apresentar um
projeto de tamanha relevância e importância.
Também não podia, Sr. Presidente, diante do debate instalado na Casa, neste plenário, no momento,
deixar de falar sobre a matéria.
Eu acho que não cabe nenhuma comparação,
Sr. Presidente, é incabível qualquer comparação que
queira relacionar a situação do Senador boliviano na
Embaixada do Brasil, na Bolívia, com a situação dos
judeus durante o período da guerra, ou mesmo com
a situação de muitos brasileiros que foram presos e
torturados no DOI-CODI.
Eu acho que quem está politizando é exatamente
quem fala que a tendência é de apoio ao regime bolivariano, Sr. Presidente. Esses é que estão politizando
a questão.
No Senado, há vários Senadores que já foram
governadores de Estado. Então eu pergunto: que tal
um secretário de justiça tomar uma decisão sem consultar o governador? Seria correto isso? Seria motivo
de aplauso?
Quanto ao risco de vida, Sr. Presidente, se alguém está em risco de vida, vamos chamar o médico.
Até o prisioneiro tem direito à assistência à saúde, por
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que um asilado não teria direito à assistência à saúde? Até um prisioneiro tem esse direito, por que um
asilado não o teria também, dizendo que estava na
iminência de morrer?
Então, eu acho que o que foi quebrado e o que
tem que ser discutido, Sr. Presidente, o que tem que
ser discutido é a quebra de hierarquia, e isso é muito grave, isso é um precedente extremamente grave.
Quero dizer que fico surpresa, fico atônita em
ouvir alguém que já foi governador ou vários que já
foram chefes de Estado defenderem atitudes como
essa. Então, amanhã, depois de amanhã, qualquer
embaixador do Brasil, em qualquer lugar do mundo,
pode tomar decisões semelhantes a essa ou a outras,
e não há problema nenhum, não há problema nenhum.
Essa é a posição que eu tive a oportunidade de
expressar aqui no plenário no dia de ontem, e creio que
isso é o mais equilibrado para a defesa não é de “a”
ou de “b”, mas para a defesa do Estado brasileiro, da
democracia, das nossas leis, da Constituição brasileira.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, na verdade, é como o senhor disse, nós tínhamos que debater o projeto que está em votação, mas,
como o tema voltou para essa situação do Senador
Roger, aí, modéstia à parte, eu posso falar, porque o
conheço, é da nossa região.
Ele é Senador por Pando. Conheço o Chonta,
como nós o chamamos, Roger Pinto Molina. Conheço-o,
quando era prefeito de Pando, tem toda uma carreira
política. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa
que já chamaram de marginal, de bandido. Eu posso
falar, porque acompanhei e até entendi. Hoje o Senador iria à Comissão de Relações Exteriores. Não foi.
Eu acho que está correto. Nós não podemos tripudiar
dessa situação.
Nessa situação, não existem nem ganhadores,
nem perdedores. Existe um cidadão brasileiro, que,
diante de uma situação em que ele achava que não
tinha saída – não estou aqui defendendo a decisão
dele – colocou a vida dele.
Ontem, eu tive a oportunidade, Presidente, de
conversar com o Senador Roger Molina – está aqui
na casa de um advogado – e gostaria de que todos os
Senadores tivessem a oportunidade de também conversar com esse Senador, para que ele pudesse fazer
um relato desses 454 dias. Não agora, vamos deixar
esfriar, para que nós não façamos esse discurso de
oposição ou de governo, mas nós não podemos e não
devemos sacrificar esse diplomata Eduardo Saboia. Eu
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confesso que achei que os jornais iriam amanhecer:
“Esse homem é um herói”, mas, de repente, tem que
se respeitar; ele errou, ele se excedeu,
Mas qual era a decisão, então? Eu conversei
com o Senador hoje, que me dizia: “Petecão, pensei
duas vezes em cometer o suicídio”. Por duas vezes,
ele pensou em cometer o suicídio. Disse-me que ia
morrer eletrocutado: “Ia botar minha mão na tomada
e acabar com esse sofrimento”.
Nos últimos dias, ele não tinha direito nem de
pegar sol. Nem de pegar sol! Estamos falando de 454
dias! É mais de um ano, esperando um salvo-conduto!
E o Presidente Evo poderia ter evitado tudo isso.
Aqui, aos Senadores que defendem o governo
Evo, faço um desafio: vamos lá, à área de fronteira,
ver os acreanos que tiveram suas casas queimadas,
que foram expulsos da Bolívia. Nós nunca vivemos
uma situação como essa. Esse governo Evo trouxe
insegurança e intranquilidade para as pessoas que
moram na fronteira.
Então, aqui fica meu pedido. Nós não podemos, de
forma alguma, politizar esse debate. Agora, preocupa-me muito quando vejo, de repente, que a pessoa que
eu achava que ia virar um herói, o Eduardo Saboia,
agora é culpado.
E se amanhã esta Casa começar a responsabilizar o Senador Ferraço, porque ele teve a coragem de
ir à fronteira e de trazer o Senador. Esse assunto eu
já trouxe à tribuna não foi uma vez, não foram duas
ou três, não. Lá na Comissão de Relações Exteriores,
pedimos; lá no Equador... Eu fui lá – e a Senadora Ana
Amélia – e denunciei. E sabem o que os senadores
bolivianos e os deputados federais disseram? Que eles
tinham aprovado uma lei que poderia retroagir em até
cinco anos, para trazer todos os processos que algum
político tivesse.
O Evo aprovou, lá no Congresso – e está aqui
a Senadora Ana Amélia, que participou desse debate
–, que, em até cinco anos, a lei pode retroagir, para
buscar qualquer crime de qualquer político.
Então, meus amigos, fica um apelo: vamos deixar
esfriar; vamos trazer aqui o Senador Roger Pinto, para
que ele possa fazer um relato da situação que esse
homem passou lá nessa embaixada, nessa prisão.
Ele me dizia: “Petecão, confesso-lhe que achava
que não havia mais saída. De repente, fui chamado
para sair. Eu tinha de sair. Tive de assinar um termo,
dizendo que era responsável pelo que acontecesse”.
E o Diplomata Saboia fez o ato de coragem. Ele
podia muito bem ter armado tudo e só mandado o Senador. Ele poderia, não poderia? Ele poderia colocá-lo
dentro do carro e dizer: “Vá lá”. Ele foi junto, ele disse:
“Se você morrer, eu morro junto”.
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Eu não sei se ele está errado ou se ele está certo, mas, neste momento, nós precisamos ter muita
calma, nem ficar defendendo o ato dele, nem também
sacrificá-lo.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu entendo que está faltando
um pouco de equilíbrio neste debate.
Em primeiro lugar, é importante registrar que
a Presidenta Dilma tem razão quando diz que não é
possível comparar as condições do DOI-CODI com
as condições da embaixada brasileira na Bolívia. São
duas coisas completamente diferentes.
Nós também não podemos condenar a atitude
corajosa e humanitária do Diplomata Eduardo Saboia,
movido pelos maiores interesses, os mais legítimos
interesses, interesses que têm pautado a diplomacia
brasileira ao longo da história.
O Diplomata Eduardo Saboia, formado aqui, na
Universidade de Brasília, é conhecido e reconhecido
pela sua seriedade, pelo seu espírito público. Aliás,
é de tradição, pois ele é filho de um grande embaixador, Gilberto Saboia, que foi embaixador brasileiro
em Haia, que foi da Comissão de Direitos Humanos
da Organização das Nações Unidas, e, desde o berço,
aprendeu as suas noções e o seu compromisso com
os direitos humanos.
É fato que tivemos uma ação arriscada, mas é
importante virem à tona as condições objetivas em que
se deu essa questão, para que possamos, aí sim, fazer
um correto juízo de valor. Se foi uma manobra arriscada – e, certamente, foi uma manobra arriscada, o que
demonstra aí a coragem do diplomata –, imaginem a
pressão a que estava submetido esse diplomata, até
com ameaça de suicídio do Senador boliviano.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Entendo que devemos colocar
essa questão na sua devida dimensão, evitando excessos de parte a parte, mas sabendo reconhecer o
gesto humanitário e corajoso do Diplomata Eduardo
Saboia, que honra a diplomacia brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Walter Pinheiro.
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Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá,
2º Vice-Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Lindbergh.
V. Exª será inscrito, Senador Suplicy.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Sem revisão do orador.) – Eu não vou
me alongar, mas eu acho que acabamos tendo um
belo debate aqui nesta tarde de hoje.
O Senado Federal tem que entrar e tem que se
posicionar sobre temas como esse. Sinceramente, eu
acho que, às vezes, falta mais ao Senado Federal o
bom debate político. Alguns falaram aqui na defesa
da vida. Eu estou convencido de que esse ato, o que
aconteceu, colocou em risco a vida do Senador boliviano. E vejam os argumentos aqui.
Eu queria dizer, Senador Aloysio, que a Presidenta Dilma Rousseff, pessoalmente, e o Ministro Patriota
estavam negociando com a Bolívia o salvo-conduto, na
discussão com a Bolívia, dizendo: “Vocês têm que dar o
salvo-conduto”. Era isso que estava sendo construído.
Eu citei aqui antes – e quero agora novamente
dizer – que o advogado do Senador boliviano entrou
com um habeas corpus extraterritorial no STF, pedindo
o seguinte: “determinar que a autoridade dita coatora
seja compelida a colocar à disposição do paciente, no
prazo de 30 dias contados da intimação, do deferimento
da ordem do habeas corpus, independentemente da
concessão do salvo-conduto e de garantias de praxe por
parte das autoridades bolivianas, um veículo do corpo
diplomático, acreditado junto ao Governo da Bolívia,
para que o paciente possa deixar o território boliviano
e ver restabelecida a sua liberdade de locomoção.”
A AGU se posicionou claramente, dizendo: “Os
pedidos formulados pelo impetrante não são juridicamente possíveis” – isto é, se o Governo brasileiro propiciar ao paciente... Falava de direitos internacionais,
falava do Direito Internacional... A Procuradoria-Geral
da República, o Itamaraty!
Então, vejam: o Governo brasileiro estava pedindo,
nas negociações: “Bolívia, vocês têm que oferecer o
salvo-conduto.” O que alguns estão querendo dizer aqui
é que, como a Bolívia não ofereceu o salvo-conduto, a
gente tinha que passar por cima das regras do Direito
Internacional e tirar, do jeito que nós tiramos. Isso é
uma ilegalidade que colocou a vida...
Eu não conheço aquela região, mas já vi posicionamentos de vários analistas, falando do perigo dessa viagem, a luta política que existe na Bolívia, 22h,
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1.600km. Se acontecesse alguma coisa, era de responsabilidade do encarregado de negócios da Embaixada da Bolívia? Não podia ser ele que tomasse uma
atitude como essa, uma decisão como essa. Quem ia
ser responsabilizada era a Presidenta da República,
era o Brasil!
Então, não dá para aceitar esse procedimento.
Sinceramente, falar de nazismo ou mesmo do
golpe no Chile, com Salvador Allende e Pinochet... Nós
estamos falando de um governo democrático – gostemos ou não de um indígena que governe a Bolívia – e
de regras internacionais.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Com muito
mais razão, tinha de ter dado o salvo-conduto.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – É claro. Agora, não dando o salvo-conduto, o que fazer? Os senhores estão dizendo o
seguinte: “O Governo brasileiro queria o salvo-conduto
e estava negociando com a Bolívia.” O que os senhores
estão dizendo é que, se o Governo da Bolívia não deu
o salvo-conduto, nós tínhamos de atropelar as regras
de Direito Internacional. É uma decisão que, se fosse
da Presidente da República, tudo bem; mas é de um
encarregado de negócios da Embaixada da Bolívia.
Ora, senhores, se isso vira uma regra no País, se
cada Embaixador decide agora assim, o próprio funcionamento do Itamaraty, a meu ver, está em xeque.
A saída do Ministro Patriota tem muito a ver com isso.
Como é que a Presidenta da República soube pelos
jornais, no outro dia? Não dá para concordar...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – (Inaudível)...
as Nações Unidas.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – Não dá para concordar com tudo isso.
De forma que eu acho, senhores, que nós tivemos aqui um bom debate. A oposição se posicionou,
nós fizemos um debate de alto nível. Agora, eu peço
reflexão. Eu acho que o Senador Humberto Costa colocou muito bem. Essa questão não pode ser política.
Aqui, nós estamos discutindo uma questão de Estado. É preciso olhar acima dos partidos; é preciso olhar
acima da disputa nacional e na América Latina. E eu
chamo a atenção justamente para o funcionamento das
nossas instituições, para os princípios da legalidade
em nosso Direito Internacional.
Então, Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª.
Fiz questão aqui de firmar esta posição porque,
neste assunto, estou convencido de que a Presidenta
Dilma Rousseff hoje reagiu de forma inédita pela manhã, porque ela tinha de reagir de forma inédita. Ela
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é Presidenta da República e não pode saber de um
episódio como esse pelos jornais e pelas televisões.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Inácio
Arruda; logo após, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, eu quero agradecer a todos os colegas,
Senadores e Senadoras, pela votação já unânime do
projeto de lei e pelo acolhimento pelo Senador Vital do
Rêgo e por parte do Senador Cícero Lucena, incluindo
o Município de Guarabira, muito corretamente. Foi uma
inadvertência, digamos assim, inicial do projeto, mas
que fica corrigido. Ele cria uma região muito importante no Semi-Árido nordestino, abre novas expectativas
de investimentos, de financiamentos, como nós temos
conseguido para outras áreas.
Eu lembro que eu fui relator, Sr. Presidente, da
criação da região integrada de Teresina com os Municípios do Estado do Maranhão. Wellington lembra que
a gente trabalhou em conjunto nessa matéria, conseguimos aprovar, e era a região de Teresina com Timon,
que não tinha jeito de separar, nem tem. E funcionando
de forma correta, de forma justa, integrando os seus
serviços e buscando angariar meios para poder melhorar a qualidade de vida naquela região.
Agradeço, portanto, a todos os Srs. Senadores,
mas não posso me furtar ao debate que foi levantado
aqui em relação à saída do Sr. Roger Pinto do Estado
boliviano para o Estado brasileiro. Eu considero que
o Brasil, de fato, recebeu o Sr. Roger na Embaixada
brasileira. Então, estava sob a guarda do Brasil, ali, na
Embaixada brasileira, em La Paz, na Bolívia.
O fato que ocorreu nos remete para raciocinar no
inverso, para imaginar o inverso, conforme levantado
aqui pelo Senador Randolfe, que pode esclarecer melhor a inversão do fato, já que existe o fato. Imaginem
que fosse alguém que pediu asilo político na Embaixada da Bolívia ou de outro Estado nosso vizinho, aqui
do nosso País; um brasileiro que estivesse considerando que os seus direitos não estavam garantidos e
pede asilo. Imaginem você retirar um cidadão desses,
transportar pelo território brasileiro até entrar na Bolívia, ou entrar na Venezuela, ou entrar no Equador, ou
entrar no Peru.
A crise não só política, mas o risco a que você
submeteria todas as pessoas. Eu considero que nós
cometemos um erro na Embaixada brasileira, que foi
muito grave, muito grave, para trazer um cidadão boliviano para o Brasil, sem a segurança e a garantia do
Estado boliviano. Esse é um problema gravíssimo, é
um precedente grave que nós abrimos na nossa região.
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Nós não podemos correr esse tio de risco, quando as
nossas instituições buscam consolidar um processo
democrático.
A nossa regra, a regra instituída na América –
nossa, infelizmente – foi a regra da quebra da institucionalidade, permanentemente, permanentemente,
do arbítrio, da violência, inclusive sobre os nossos
povos. A Venezuela, a Bolívia, o Equador, o Brasil, o
Chile, o Uruguai, esses países todos estão vivendo
outra situação de garantias democráticas, de garantias
institucionais, de renovações extraordinárias. V. Exªs
imaginem que, depois de alguns séculos, um nativo
conseguiu ganhar a eleição no seu Estado. Ganhou a
eleição. Foi pelo voto democrático, popular que chegou
à Presidência da Bolívia.
Então, considero que o Brasil não pode deixar que
isso aconteça. Tem de ter muito diálogo, evidentemente, mas acho que nós temos de fazer essa observação
clara. Foi cometido um erro gravíssimo. Não importa a
qualidade do nosso diplomata, a sua formação – e ele
estudou com o Ministro Rollemberg, aqui em Brasília
–, seu relevo, sua importância. O problema foi o fato,
o que ocorreu num Estado democrático, numa região
que está consolidando sua democracia neste momento.
Não podemos permitir que isso aconteça. Acho
que é uma situação gravíssima. O Brasil tem de estar
atento. Acho que agiu corretamente nas últimas horas.
A indignação da Presidente diante do fato é justa, e a
gente deve observar o fato, levando em consideração
o movimento que ocorre na América do Sul em busca
da consolidação democrática.
Por isso, Sr. Presidente, quero registrar também
o meu apoio à decisão da Presidente, à atitude da
Presidente da República, em buscar condenar esse
episódio como algo que não poderia, jamais, ter acontecido em nossa região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, creio que todos estão de acordo com que
foi um absurdo o Governo boliviano manter o Senador preso por 430 dias, se não me engano, sem dar o
salvo-conduto. Creio que, se ele tivesse cometido um
crime comum, ao ser asilado pelo Brasil, a Bolívia deveria dar o salvo-conduto, mas não deu.
Se ela não deu, Senadores, o que a gente faz?
Manda um helicóptero, com tropas, resgatar o exilado brasileiro lá? Não poderíamos fazer isso. Mas foi
o que nós fizemos. Não fizemos com um helicóptero,
mas com dois fuzileiros que, ao longo de toda essa
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distância, acompanharam o Senador. Foi uma operação militar, não foi apenas uma operação diplomática.
E se eles fossem parados pela polícia? O que é que
os nossos fuzileiros fariam? Resistiriam dando tiros na
Polícia boliviana ou entregariam as armas das Forças
Armadas brasileiras a policiais bolivianos?
Foi uma inconsequência. Além disso, foi uma indisciplina de um diplomata reputadíssimo, querido por
todos que o conhecem em Brasília. E aqui em Brasília nós todos, quase, o conhecemos. Não poderia ter
tomado uma decisão dessas por conta própria, colocado o Senador no seu carro, dois fuzileiros navais,
e sair pelo território boliviano sem autorização, sem o
conhecimento do Governo brasileiro.
É um gesto que traz consequências muito profundas, não porque a Bolívia esteja reagindo, mas
pelo precedente aberto. A partir de agora, qualquer
um que conseguir entrar na Embaixada da Bolívia em
Brasília vai poder usar o argumento junto ao Governo boliviano para ser resgatado nas caladas da noite.
Isso não é correto.
Agora, ao mesmo tempo, eu quero dizer que me
preocupa a fala do Senador Aécio – não sei se está
aqui –, porque, embora nós sejamos todos iguais aqui,
há diferenças. Cada um de nós representa o seu Estado. O Senador Aécio, hoje, representa o seu Estado
e encarna a postura de um pretendente a Presidente
da República. E, como Presidente da República, ele
incentivou a indisciplina do corpo diplomático brasileiro. Isso é muito grave. Ele tem que encarnar a Nação
brasileira neste momento menos do que ficar num
discurso puramente de enfrentamento com o Governo. Ele tem que dizer aqui o que ele diria, ou dirá, se
for Presidente da República. E nenhum Presidente da
República justificaria um ato desses.
Eu lamento muito que tenha acontecido o fato, e
gostaria que o Senador candidato a Presidente Aécio
Neves refletisse como um Presidente da República em
potencial e percebesse que o nosso corpo diplomático
serve à Nação brasileira, e não ao seu coração. O Saboia fez um gesto heroico e fez um gesto humanista,
mas fez um gesto indisciplinado, não fez um gesto de
diplomata. Eu o respeito bastante pelo seu humanismo, mas não pelo seu profissionalismo. Ele estava ali
como profissional da Nação brasileira, que tem uma
Presidente, que tem um Senado, tem uma Câmara,
tem um Ministro das Relações Exteriores, a quem
ele deveria não apenas se reportar, mas cumprir. E,
se não estivesse de acordo, pedisse para mudar de
Embaixada. Mudasse de profissão, como tanta gente
fez durante a ditadura, deixando as Forças Armadas,
mas simplesmente ir pelo seu humanismo, seu coração, que nós respeitamos e admiramos, e ignorar o
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papel do Estado brasileiro foi um ato muito grave, que,
felizmente, já acarretou uma decisão com a demissão
do Ministro Patriota.
Foi um gesto correto da Presidenta ao mostrar
para a Bolívia e ao mundo que o Governo brasileiro
não compactua com indisciplinas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador José
Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, eu tive a oportunidade
de, ontem, me manifestar sobre o assunto que está
dominando os debates nesta tarde – o asilo do Senador boliviano, que veio em companhia do Embaixador
Saboia, de La Paz até a fronteira de carro e, de lá,
pegou um avião e chegou a Brasília.
Presidente Romero, eu fui duas vezes governador e aprendi, no exercício do governo – e governei o
meu Estado, que é um Estado pequeno, com muitas
limitações, com poucos recursos financeiros – que
governo é como se estivesse tratando com um forno
de padaria, onde todos os dias você coloca centenas
de pães e tem que retirá-los todos, porque, Senador
Cristovam Buarque, se você não deixar que os pãezinhos que você colocou assadinhos, retirá-los todos,
você vai deixar um atrás do outro e o forno vai entupir.
Governo não admite que você procrastine solução.
Problema acumulado gera crise – pode ser pequena,
média ou grande –, e o governo não admite indefinição.
É aquela história do forno. Vá colocando a fornada e
vá retirando. Faça todo o esforço para colocar os pães,
que são os problemas, e retirá-los todos. Se você deixar que eles se acumulem, você toca fogo no forno.
Foi o que aconteceu, Sr. Presidente.
Nós tivemos um problema de crise típica de governabilidade. Isso é um retrato de governo, retrato
típico, Senador Aloysio, retrato de governo. Não cabe
na minha cabeça – eu que fui Governador, V. Exª foi
Governador, sabe disso – você passar 450 dias com
um problema, megaproblema, de um Senador trancafiado num quarto de 20m², ao lado do gabinete do
Embaixador na Bolívia, todos os dias reclamando,
manchete de jornal na Bolívia, assunto suscitado na
imprensa brasileira e sem solução – 1 dia, 2 dias, 3
dias, 50 dias, 100 dias, 150 dias, 300 dias, 450 dias!
Pelo amor de Deus! Ministro de Estado, isso é problema
de Presidência da República para encontrar a saída!
Agora, qual é o pretérito das relações do Brasil
com a Bolívia? É você invadir a refinaria da Petrobras
e nada acontecer; é ficarem dezenas de brasileiros
presos numa masmorra no interior da Bolívia – os torcedores do Corinthians – e nada acontecer.
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É a leniência, Senador Aloysio, das relações entre Brasil e Bolívia. Uma leniência movida a uma espécie de subserviência ideológica que produziu o quê?
Produziu este fato: um ato quase que de desespero
do Embaixador Saboia que disse a um colega nosso,
Senador Ferraço, que já havia ouvido desse Senador, declaração de que estava no limite e que a ele só
restaria o suicídio. Senador Flexa, já imaginou V. Exª,
chefe de um departamento qualquer, tendo no quarto
ao lado de seu gabinete um sujeito ameaçando se suicidar dentro de sua casa e você ser responsabilizado
pelo ato do suicida, com repercussão internacional? É
compreensível o ato do Embaixador que, tomado pelo
senso de responsabilidade, a única saída, a opção que
lhe foi dada, já que do Governo do Brasil, a quem ele
comunicava, permanentemente, a angústia, a amargura, a delicadeza do problema e não vinha a solução,
até porque, parece-me, em questões sul-americanas,
existem duas atuações: uma é a de Marco Aurélio Garcia; a outra, é a do Ministro Chanceler do Itamaraty.
E os dois parece que não se entendem e, do desentendimento, nada acontece. Resultado: querem agora
crucificar o Embaixador Saboia. É muito fácil crucificar
o Embaixador Saboia, que teve uma única opção: a
de pegar um carro e retirar o Senador usando de uma
prerrogativa que é reconhecida no mundo inteiro: o
asilo político. É uma coisa fundamental desde a Idade
Média! Ele usou do sentimento de humanidade, porque, já que não resolviam o problema, ele – para não
se sentir responsável pelo tiro que poderia ouvir em
sua antessala – tomou uma atitude. “Ah, quebrou a hierarquia!” Quebrou hierarquia, mas foi a opção que ele
teve, não tinha outra! Quatrocentos e cinquenta dias,
um após outro... E agora querem crucificá-lo! E agora
a Presidente da República diz: “Ah, colocaram o Embaixador e o Senador em insegurança.” Pelo amor de
Deus, o que é isso? Isso é querer desviar o foco. Em
insegurança estava ele quando o Senador ameaçava
se suicidar! Isso sim é insegurança... Insegurança, caminhar até a fronteira para, após a fronteira, vir para
o Brasil? Usar esse argumento para se justificar ao
Brasil? Vir falar em DOI-Codi? Tenha paciência... Não
é! Isso é desvio de foco. Acho que foi João Santana
quem andou conversando com a Presidente para que
ela se saísse com essa. Eu acho que é uma crise de
responsabilidade de Governo. Os pãezinhos foram
para o forno e foram ficando, até que o Embaixador
disse: “Esse forno vai pegar fogo comigo. Comigo não
vai pegar, eu vou esvaziar esse forno.” E tomou a atitude, tomou a iniciativa.
Agora, está o Embaixador execrado. É o homem
que quebrou a hierarquia. Não tem mérito, não tem
nada. Não, tem mérito, sim. Ele vai ter a oportunida-
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de de se explicar. Ele vai ter a oportunidade de ter a
devida defesa, que ele tem, de justificar o seu ato. E
esse assunto vai se desdobrar e ter muita coisa para
ser explicada.
Vamos dar a César o que é de César. E vamos
culpar quem tem culpa real. Estamos diante de uma
crise de comportamento de governo. O Governo que
não soube decidir, por questões ideológicas, por uma
ideologia que expôs o Brasil, seguidas vezes, no contexto internacional das nações, principalmente no contexto sul-americano das nações. Não é a primeira. E
se não reagirmos, não vai ser a última.
E o Embaixador Saboia, na minha opinião, que
pode, como qualquer ser humano, cometer acertos e
equívocos, pela minha posição, não vai ser execrado
perante a opinião pública do Brasil.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o Senador Walter
Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero justificar aqui
o meu voto. Creio que na primeira votação da tarde de
hoje, inclusive numa matéria de suma importância, o
Banco da Terra, eu estive ausente por dois motivos.
Primeiro, porque eu estava na Comissão de Orçamento, tratando exatamente de a gente recompor lá a
nossa LDO. Depois, eu tive que me dirigir ao Tribunal
Superior do Trabalho, porque hoje houve a posse do
Ministro baiano Cláudio Brandão, que por nós foi sabatinado, tendo sido aprovada, portanto, a sua indicação.
Foi uma honra muito grande poder estar ali, inclusive,
representando o Senado da República na posse do
nosso Ministro Cláudio Brandão.
Mas, Sr. Presidente, eu queria aqui, nesse tema,
secundar, acompanhar o raciocínio do Senador que
carinhosamente chamo até de Cristovinho, ou seja, o
Senador Cristovam Buarque.
Eu acho que o Senador Cristovam Buarque fez,
em poucas palavras, a tradução do que eu chamaria
inclusive do ritual para quem ocupa um cargo da importância que um embaixador ocupa.
O embaixador é representante, e aí não é representante do governante de plantão, não é representante
desse ou daquele partido. Quando nós sabatinamos
aqui uma autoridade ou quando nós aprovamos uma
autoridade, dentre elas inclusive os embaixadores, nós
aprovamos, Senador Cristovam, quem vai representar
o Brasil lá fora.
Regras e condições do Brasil são estabelecidas
através, inclusive, do que aprovamos aqui. Então, portanto, independe de quem seja a presidenta da Repú-
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blica ou de quem o ministro. Então, portanto, há todo
um ritual para ser seguido, há toda uma trajetória, há
todo um comportamento. Não pode um embaixador
representar a sua vontade, ainda que achemos que
a sua vontade foi até aplicada corretamente. Mas não
pode! Não pode ser o desejo do meu, do seu coração,
Senador Cristovam, tem que ser a razão.
Portanto acho que o Senador Cristovam foi brilhante quando tocou nisso. Então, portanto, um erro foi
cometido a partir exatamente dessa prática. O correto
era que o representante do Governo brasileiro em solo
boliviano teria que se reportar de forma hierárquica às
instâncias que estão inclusive acima dele; teria que
se reportar, Senador Cristovam, ao que o tratado, as
regras, as relações diplomáticas e a legislação brasileira toca.
Essas são as questões e sobre essas questões
não tem que haver interpretação, isso tem regras claras,
conduta, postura, e efetivamente o comportamento de
quem ocupa um cargo. Se eu discordo dessas questões
– eu tenho todo o direito de discordar –, na medida em
que tenho uma discordância, eu tenho que me afastar
do cargo. O que eu não posso é cumprir ali a minha
vontade, eu tenho que cumprir a regra, o rigor da lei.
Então, portanto, queria aqui dizer, Senador Cristovam, que foi assim brilhante essa chamada de atenção,
essa, eu diria, reflexão de V. Exª, porque põe as coisas
no seu devido lugar, para não ficar essa história de
que: “Ah, o sujeito fez, o daqui autorizou, o dali errou.”
O erro é exatamente na origem, o não cumprimento
daquilo que é a rega, que, aliás, Senador Cristovam,
é um debate para o qual venho chamando permanentemente aqui.
Muito antes da polêmica da PEC 37, eu já havia
me posicionado contra essa PEC, aliás, desde a Câmara dos Deputados, eu dizia: “Não podemos escrever
uma PEC para tratar das pessoas, regras são para as
instituições, independentemente de quem está ali, de
quem está passando por ali.”
Então o fundamental é haver normas, lei orgânica, atribuições, independentemente de quem passe.
Eu não poderia aprovar uma PEC para dizer como é
que eu vou punir, como é que eu vou fazer com a atitude desse ou daquele. Instituições têm regras, regras
claras. Quem entra na instituição tem que cumprir as
regras da instituição.
Portanto, nós precisamos inclusive fazer isso em
outras áreas. Eu tenho defendido isso aqui na estrutura da Polícia Federal, na Receita Federal do Brasil,
para acabar com essas polêmicas. Nós temos que estabelecer leis orgânicas, que digam exatamente quais
são as atribuições de quem. E independentemente de
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quem estiver ali naquele dia, Senador Cristovam, tem
que cumprir isso. É da instituição.
Assim é o embaixador, que é o representante do
Governo brasileiro lá fora, portanto tem que cumprir as
regras da Nação, tem que cumprir as regras do trato
da nossa Nação com outras nações.
É óbvio que nós temos, às vezes, elementos...
Se encontrarmos violações de direitos humanos, também há regras para adotarmos em relação a isso, há
procedimentos. Não pode ser só um rompante, nem
uma atitude do meu coração.
Portanto, quero me posicionar aqui dizendo que
apoio integralmente a intervenção de V. Exª, e, na mesma linha, dizer que foi correta a atitude assumida de
promover o que chamaríamos de substituições, porque alguém achou que não deveria cumprir a regra.
Portanto, não pode ocupar aquele cargo para o qual,
inclusive, valem as regras, e não o desejo do coração.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu quero aqui, me permita, dizer também da alegria
da aprovação do projeto que aqui foi apresentado pelo
Senador Vital do Rêgo com o Senador Inácio Arruda,
que aprova a Região Integrada de Desenvolvimento
do Cariri-Araripe, que é rica.
Como o próprio Senador Inácio Arruda lembra,
nós já temos uma região que envolve Piauí e Maranhão,
e, nesse caso, Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba.
Aqui, fazem parte dessa região, a região do Araripe, uma região muito rica na área da mineração, mas
ainda com população de muito baixa renda, os Municípios de Acauã, Alegrete, Belém do Piauí, Betânia do
Piauí, Caldeirão Grande, Campo Grande, Caridade do
Piauí, Curral Novo, Francisco Macedo, Fronteiras, Marcolância, Padre Marcos, Paulistana, Pio IX, São Julião,
Simões, Vila Nova, no Estado do Piauí. Eu queria comemorar, pois creio que é um instrumento importante
na nossa Constituição.
Mas, Sr. Presidente, eu quero agora também tratar de outro tema apenas para recordar alguns pontos.
Nós estamos falando do governo da Bolívia, um país
vizinho ao Brasil, um país cujo presidente, cujo Parlamento, cujos governantes são eleitos pelo voto do
povo. Portanto, não é possível que a gente compare
uma situação como essa com o nazismo – eu lamento
muito a forma infeliz com que essa questão foi tratada
por lideranças destacadas que aqui se pronunciaram
– muito menos com a ditadura. Podem até não concordar com a ideologia dominante naquele país, mas
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não podem, em sã consciência, classificá-la como
uma ditadura.
Sr. Presidente, quero lembrar que o Brasil é um
país democrático, dos mais importantes do mundo, um
país que cumpre as regras, os tratados, tudo aquilo
que é feito com outros países. Cito isso a quem está
nos assistindo, pois nem todo mundo domina os fatos
da forma como eles ocorreram.
Temos uma situação na Bolívia, Sr. Presidente,
pelas informações que hoje a imprensa transmite, mas
algumas não têm nada a ver com o caso do ponto de
vista do Brasil. Um Senador boliviano, Sr. Roger Pinto
Molina, que responde a 20 processos na Bolívia – um
deles julgado –, foi condenado em primeira instância por
crime de corrupção. Além disso, Sr. Presidente, quero
citar que há, em um desses processos, uma decisão
da Unasul, um conglomerado de países da América
do Sul – portanto, estamos falando de relações internacionais –, que fez um relatório e incluiu o nome do
Senador como suspeito de um grave crime ocorrido
na Bolívia, em que houve a chacina de indígenas em
Panda, um Departamento que equivale a um Estado
nosso, a uma província, na divisa com o Estado do Acre.
Mas o Governo brasileiro, Sr. Presidente, independente desta situação, por uma questão humanitária,
reconhecendo, inclusive, um apelo do Senador, que
buscou a Embaixada do Brasil alegando risco de vida,
alegando que sofria ameaça de morte, recebeu esse
cidadão, repito, uma autoridade na sua Embaixada.
Lembro, quando isso aconteceu, quantas críticas
fizeram, Sr. Presidente, mas a Embaixada brasileira o
recebeu. Dentro da Embaixada, em outro país, valem
as regras brasileiras. Esse é um conceito, Sr. Presidente, internacional, e a Bolívia o cumpriu – a Bolívia
o cumpriu! Portanto, não é um país que descumpre a
legislação internacional.
Junto com isso, o que fez a Presidenta Dilma, o
que fez o Governo brasileiro? Aqui reconheço, também, o trabalho do Senado Federal, através de várias
Lideranças, tanto em fóruns da América do Sul, como
também aqui no Senado Federal. O Governo brasileiro
encaminhou ao governo boliviano um pedido de salvo-conduto, ou seja, solicitou as condições, a garantia de
vida do Senador boliviano, já que a Embaixada brasileira está na capital boliviana, para que pudesse trazer essa pessoa em segurança para o Brasil. E o País
tomou medidas corajosas para recebê-lo, protegê-lo e
encaminhá-lo, como manda a legislação internacional
– e é o respeito internacional que está em jogo aqui.
É verdade que se passaram muitos dias, mais de
400? Sim, essa é uma verdade. É verdade que não é
confortável alguém ficar assim por tanto tempo? Sim,
mas, repito, por razões humanitárias, por razões de
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respeito, em primeiro lugar, à vida, o Governo brasileiro
assim o fez. E prosseguia nas negociações.
Enquanto isso, como foi dito pelo Senador Lindbergh, o advogado do Senador encaminhou ao Supremo Tribunal Federal brasileiro um pedido, alegando
questões de saúde, para que o Tribunal autorizasse que
um veículo se deslocasse para a capital da Bolívia e
trouxesse em segurança essa pessoa, independente
de salvo-conduto.
Alegando que não havia como dar esse tipo de
segurança a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e, repito, Sr. Presidente, o Itamaraty – destaco aqui o Itamaraty – expressaram um
posicionamento contrário, exatamente porque isso era
impossível diante do Direito Internacional, dos tratados internacionais, tratado esse, repito, que permitiu
que o governo boliviano respeitasse a regra, as leis
brasileiras, dentro da Embaixada brasileira, apesar
das divergências políticas, apesar dos processos etc.
Cito isso, Sr. Presidente, para dizer que o Itamaraty se posicionou contra que se fizesse de outra forma
que não fosse o salvo-conduto. Qual foi o argumento?
A responsabilidade sobre a vida desse cidadão, o Sr.
Roger Pinto Molina, é do Brasil, é do Estado brasileiro,
neste instante representado pelos seus Poderes, pela
Presidência da República, pelo Congresso Nacional,
pelo seu Judiciário. Nós aqui representamos o povo
brasileiro, nós aqui representamos os Estados do Brasil.
Então, ele está sob a responsabilidade dos brasileiros.
Ora, se isso é verdade, Sr. Presidente, houve,
sim, uma quebra de hierarquia, porque um funcionário,
um diplomata, e outras pessoas da área de segurança,
fuzileiros, tiraram de lá esse Senador e trouxeram-no
para o País, apesar de toda a situação que citei aqui.
E a Presidenta da República só soube disso quando
ele já estava no Brasil!
Então, por que eu chamo a atenção, Sr. Presidente? Aqui eu destaco uma fala do Senador Cristovam,
reportando-se a uma fala do Senador Aécio Neves,
que, além de declarar que a Presidenta agiu de forma errada, elogia a pessoa que retirou esse Senador.
Chamo isso uma aventura irresponsável que felizmente
deu certo, felizmente deu certo.
Vamos imaginar que, passando por ali, numa
dessas barreiras, houvesse confronto com a área de
segurança da Bolívia, porque não estava mais dentro
da Embaixada; vamos imaginar – Deus nos livre – que
estivéssemos falando de uma situação em que houvesse pessoas vítimas desse confronto; vamos imaginar
até o pior – Deus nos livre – que pessoas tivessem
sido assassinadas. Era o Governo brasileiro. Ninguém
estaria nem lembrando quem era o fuzileiro naval. Nin-
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guém estaria nem lembrando quem era o diplomata.
Era o Brasil, Sr. Presidente. Era o Brasil!
Então, lembro aqui o Cristovam: o incentivo à indisciplina por alguém que pretende disputar o cargo
de Presidente da República, Sr. Presidente, é algo que
precisa ser realçado. A Presidenta teve a coragem de
tomar medidas corajosas. É fácil alguém afastar o Ministro de Relações Exteriores? Não! Reconhecendo
toda a competência do Ministro Patriota, reconhecendo
sua história, seu trabalho, sua formação, seu serviço
prestado ao Brasil, eu sei, até pela relação pessoal
entre os dois durante esse período de trabalho, desde o governo do Presidente Lula, que não é fácil essa
tomada de posição. Mas, neste instante, é o Brasil, e
ela tomou a decisão de afastar o Ministro de Relações
Exteriores e de tratar do tema interno da Embaixada
do Brasil na Bolívia. É assim que age um Presidente,
Sr. Presidente. É assim que age um Presidente da República, porque não é a sua vontade, não são as relações pessoais; é a relação de um povo, de um País,
de um Estado. É disso que se trata.
Chamo a atenção para mais um fato, Sr. Presidente. Agora cabe ao Governo brasileiro uma tomada de decisão. É possível dar um asilo pelo caráter
humanitário, um asilo territorial ou um asilo político?
São essas as decisões que o Brasil vai ter que tomar.
Na verdade, uma pessoa estava sob os cuidados do
Governo brasileiro, no Estado brasileiro dentro da Bolívia, que é a Embaixada. É assim que funciona, numa
linguagem de povo, uma embaixada. Por exemplo, em
uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil,
funciona a regra americana; em uma embaixada da
Bolívia aqui no Brasil, funciona a regra boliviana. E isso
se dá em respeito a tratados internacionais.
É por essa razão que nós colocamos aqui, Sr. Presidente, a necessidade de um cuidado muito grande,
como foi dito por muitos. Nós precisamos compreender
que, neste instante, não está a disputa da política brasileira, não está a disputa de 2014, não está a disputa
entre os partidos. O que está em jogo é Brasil, Bolívia
e outros países do mundo.
Por último, Sr. Presidente, vamos imaginar que
fosse o contrário, alguém numa situação do Sr. Roger
Pinto Molina. Vamos imaginar, por suposição, que um
Senador ou um Parlamentar do Brasil respondesse a
um processo no Brasil e estivesse numa situação como
essa, e alguém da Embaixada da Bolívia o colocasse
dentro de um carro e levasse para a Bolívia ou para
os Estados Unidos, ou para outro país. Que reação
teríamos nós brasileiros? Que reação teríamos nós
brasileiros? É disso que se trata. É disso que se trata.
Eu vi aqui, Sr. Presidente, na fala de várias pessoas, muito preconceito, preconceito contra a América

835

Agosto de 2013

do Sul, preconceito contra países por conta das suas
ideologias. São pessoas, portanto, que não têm a tolerância própria de uma democracia.
O Brasil, hoje, repito, Sr. Presidente, é um dos
países mais importantes do Planeta, não apenas do
ponto de vista econômico, mas também do ponto vista político. Portanto, há necessidade de muita responsabilidade.
Quero aqui elogiar a posição corajosa da Presidenta Dilma nesse ato, em nome do Governo brasileiro, em nome do Brasil, e quero aqui torcer também
pela decisão a ser tomada em relação à forma de asilo.
Defendo que, pelo aspecto humanitário, se garantam
as condições do asilo aqui no Brasil. Eu defendo sinceramente...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Permite-me um aparte, nobre Senador Wellington?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Com o maior prazer, se o Presidente
me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Senador Flexa, peço a V. Exª que
seja breve no aparte, porque o Wellington Dias já estourou o prazo há bastante tempo.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Serei breve. O Senador Wellington Dias, em seu pronunciamento, colocou uma hipótese: se um Senador
brasileiro estivesse nessas condições, como a coisa
seria vista? Muito simples, Senador Wellington: um Senador brasileiro nessas condições não iria pedir asilo
ou se refugiar em um país onde a sua soberania não
estivesse em primeiro lugar; iria para um país que se
fizesse respeitar pelo governo que estivesse no poder.
Então, pediria asilo na Embaixada dos Estados Unidos, da Rússia, do Canadá, da França, ou de qualquer
outro país. Não iria pedir, com certeza absoluta, na
Embaixada da Bolívia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, está aí uma prova do que
eu acabei de dizer: o preconceito contra os países da
América do Sul, o preconceito contra a África, o preconceito contra... Nós somos um mundo, um planeta. Não
existe neste Planeta só Canadá, só Estados Unidos, só
Europa, por quem temos todo o respeito, admiração,
independente de ideologia, independente de ideologia.
Então, é disso que se trata. Eu agradeço até ao Senador Flexa, porque é disso que estou tratando aqui.
Então, quero repetir: parabenizo a Presidenta
pela posição corajosa, firme, em nome do povo brasileiro. Aí, sim, é a soberania brasileira que está em
primeiro lugar.
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No Brasil – aí ele tem razão – nós respeitamos os
direitos humanos e é, em nome disso, que acredito que,
por uma questão humanitária, será dado o asilo legal.
Por isso foi importante a não vinda do Senador
aqui. Porque veja que dificuldade teria a Presidenta. Ao
falar aqui, mesmo dentro do Parlamento, estaríamos
quebrando regras internacionais, porque o exilado,
em qualquer lugar do mundo, pela regra internacional – uma das condições internacionais é essa –, não
pode se pronunciar sobre os temas políticos relacionados ao país.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com a palavra, o último orador inscrito para o debate, o Senador Eduardo Suplicy. V. Exª
dispõe de dez minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, Senador Romero Jucá, considero que o Senador
Wellington Dias, como Líder do PT, colocou de forma
muito equilibrada a posição que eu também aqui falaria e, portanto, vou abrir mão.
Faço minhas as palavras do Senador Wellington
Dias, porque colocou, de uma maneira de grande compreensão, com sentido humanitário e compreendendo
também toda a postura da Presidenta Dilma.
Portanto, estou satisfeito com a posição que ele,
por todos nós do PT, falou.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Agradeço a V. Exª.
Vamos, então, abrir o painel, para apurar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – SIM, 52; NÃO, zero.
Total: 52 votantes.
Está, então, aprovada a inclusão do Município
de Guarabira como correção solicitada pelo Relator
Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Antes de dar prosseguimento à
Ordem do Dia, quero registrar que a Mesa acaba de
receber o Ofício nº 1.838, de 2013, do Presidente da
Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação
desta Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 20, de
2013, que institui crédito presumido da Contribuição
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para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de álcool inclusive para fins carburantes; altera as Leis nºs 9.718,
de 27 de novembro de 1998, 10.865, de 30 de abril de
2004, 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, e a Medida Provisória nº
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, dispondo sobre
incidência das referidas contribuições na importação
e sobre a receita decorrente da venda no mercado
interno de insumos da indústria química nacional que
especifica; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 613, de 2013).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com referência ao Projeto de Lei
de Conversão n° 20, de 2013, que acaba de ser lido,
a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de
45 dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência foi prorrogado por Ato do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 4 de setembro.
Portanto, ao ler essa matéria já a incluo na presente Ordem do Dia e ela passa agora a trancar a
pauta desta sessão.
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Assim, está lida e constando da pauta da sessão
de hoje a Medida Provisória 613.
Dando prosseguimento, estamos concluindo a
discussão do item anterior.
Encerrada a discussão.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2009
– Complementar. (Parecer nº 948/2013-CDIR)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Em votação a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação. (Pausa.)
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/
PMDB – RR) –Como a pauta, a partir de agora, se encontra trancada, nós votaremos apenas requerimentos.
Item 26:
REQUERIMENTO
Nº 906, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
906, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 140, de 2012, e 264, de 2013, por
regularem matérias correlatas (doações para
campanhas eleitorais).
Há, sobre a mesa, requerimento de retirada do
Requerimento 906, do Senador Sérgio Souza, que
será publicado.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO
Nº 955, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a retirada em
definitivo do Requerimento nº 906, de 2013, de minha
autoria, que “requer a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 140, de 2012 e 264, de 2013”.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013. – Senador Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) –Votação do requerimento de retirada
do Requerimento 906, de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a retirada do requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Estou de acordo com a retirada e quero salientar
que essa retirada permitirá que amanhã, na reunião
da Comissão de Constituição e Justiça, seja apreciado
o Projeto de Lei 264 do Senador Jorge Viana, o qual
prevê a vedação de doações de pessoas jurídicas para
as campanhas políticas, ao qual sou favorável. Fui designado Relator pelo Presidente da CCJ, Vital do Rêgo.
Trata-se de matéria que poderá ser votada em
caráter terminativo amanhã e que representa muito a
aspiração, por exemplo, do Movimento por Eleições
Limpas.
Então, quero dar parecer favorável amanhã.
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Já que anuncia o Senador Romero Jucá que
também estará propondo nessa semana itens importantes da reforma eleitoral, eu queria informar que,
inclusive, em meu parecer, proporei uma emenda, de
acordo com o Movimento Eleições Limpas, para que se
limite a possibilidade de doações de pessoas físicas,
conforme eles propuserem, da ordem de R$700,00.
Esse é um nível que poderá ser objeto de reflexão e
discussão entre nós amanhã de manhã.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Item 23:
REQUERIMENTO
Nº 849, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
849, do Senador Ciro Nogueira, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado 139,
de 2012, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (a matéria proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Item 24:
REQUERIMENTO
Nº 886, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento 886,
de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 245, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial, seja ouvida a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (contribuição para custeio de negociação coletiva).
Há, sobre a mesa, requerimento de audiência
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do
Senador Wellington Dias, que será publicado.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 956, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 279, inciso I, do Regimento do Senado Federal, que o Projeto de Lei do
Senado nº 245, de 2013, de autoria do Senador Blairo
Maggi, que “Modifica a Consolidação das Leis do Trabalho _ aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
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maio de 1943, para regulamentar a contribuição para
custeio de negociação coletiva, destinada ao financiamento das entidades sindicais”, seja submetido ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
além das comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 2013. – Senador Wellington Dias, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/
PMDB – RR) – Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Quero registrar que recebi também
requerimento assinado pelo Senador Pedro Simon, pelo
Senador Paulo Paim e pela Senadora Ana Amélia que
solicita a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei
Complementar nº 315, de 2003, que trata da criação
da mesorregião da metade sul do Rio Grande do Sul.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/
PMDB – RR) – Atendendo ao apelo dos Srs. e Srªs Senadoras, nós estamos marcando para a próxima semana, no dia 4, quarta-feira, a votação do referido projeto.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/
PMDB – RR) – Não havendo mais nenhuma matéria a ser
votada, encerro a Ordem do Dia, registrando que amanhã
o primeiro item da pauta é a Medida Provisória 613, exatamente por estar trancando a pauta já na sessão de hoje.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público que tiverem sua escolha
aprovada previamente pelo Senado Federal, nos
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a essa
Casa, anualmente, para prestar contas de suas
atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
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a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
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10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao
abrigamento deverá ser comunicado em 24
(vinte e quatro) horas ao juiz e ao Ministério
Público para análise imediata dos requisitos
da prisão preventiva do agressor.
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16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 295, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências, para inserir entre os
princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) a atribuição de organizar serviços públicos específicos e especializados para
atendimento de mulheres vítimas de violência
doméstica em geral.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para instituir
o auxílio-transitório decorrente de risco social
provocado por situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 297,
de 2013 – Complementar (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera
a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de
1994, que cria Fundo Penitenciário Nacional,
para determinar que recursos arrecadados
com multas decorrentes exclusivamente de
sentenças condenatórias em processos criminais que envolvam violência doméstica e
familiar devem ser aplicados na manutenção
de casas de abrigo destinadas a acolher víti-
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mas de violência doméstica e prioritariamente no reembolso de benefícios ou prestações
assistenciais ou previdenciárias, pagas com
recursos da seguridade social.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
20
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
21
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
22
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
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2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
25
REQUERIMENTO
Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
27
REQUERIMENTO
Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
28
REQUERIMENTO
Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Convido o Senador Paulo Paim para
assumir aqui a Presidência e concedo a palavra ao
Senador Flexa Ribeiro.
A seguir, além do Senador Flexa Ribeiro, usarão
da palavra o Senador Paulo Paim e o Senador Sérgio
Souza.
O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, venho hoje à tribuna para, mais uma vez, falar
da questão da saúde em nosso País e, em especial,
do programa mais saúde, Mais Médicos.
É questionável – e a Nação toda se mostra incrédula – que haja diferenciação nos pagamentos dos
médicos estrangeiros e brasileiros que estão aderindo
ao programa.
Ninguém discute, Senador Suplicy, a necessidade de colocar médicos em especial naquelas regiões’
mais carentes, mais distantes, onde há a necessidade
do médico. Mas saúde se faz, sim, com o médico. É
evidente que tem de haver o médico, mas não basta o
médico para se levar a saúde à população brasileira.
É preciso que o médico tenha uma estrutura de apoio.
Então, teria de haver mais enfermeiros, mais técnicos,
mais biomédicos também, junto com os médicos que
irão atender.
Mas o que eu estranho, Senador Suplicy – V. Exª
talvez possa me ajudar no raciocínio –, é que os médicos brasileiros e os estrangeiros, fora os cubanos,
receberão a bolsa de R$10 mil, e os médicos cubanos que estão vindo para o Brasil receberão apenas
R$4 mil, e os outros R$6 mil serão repassados para
o governo de Cuba.
Ora, através da Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas)... E o nosso Tribunal de Contas da
União já está questionando e quer saber como será
feita essa triangulação entre o Governo brasileiro, a
Opas e o governo cubano.
É importante que se fale isso, Senador Paulo
Paim, porque todo o Brasil necessita de recursos. No
meu Estado, a Bancada do Estado do Pará – vou me
referir mais à frente –, há três ou quatro anos, coloca
recursos no Orçamento da União, e esses recursos
não são liberados.
E, se isso que está sendo propagado acontecer
realmente, que os médicos cubanos receberão parte
da bolsa e que o restante será entregue ao governo
de Cuba, o Brasil estará repassando para Cuba, em
números aproximados, se vierem quatro mil médicos
cubanos, algo em torno de US$125 milhões por ano –
por ano! É uma doação que o Governo brasileiro está
fazendo ao governo cubano, porque não está remunerando aquele profissional que veio para trabalhar no
Brasil, mas o Governo de Cuba.
E aí eu questiono, Senador Suplicy, se não seria necessário, nesse caso, já que há uma operação
com a Organização Pan-Americana da Saúde, que o
Senado fosse ouvido nessa transação. Se está sendo
transferido o recurso para outro país, eu questiono,
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colocando a minha dúvida, por que o processo não
passou pelo Senado Federal, que tem de aprovar todas as doações para outros países.
O que nós lamentamos – e aí quero fazer um
registro disto por causa das dificuldades, o que já fiz
diversas vezes, relatando sobre o meu Estado do Pará
– é que o Governador que esteja no cargo, no momento, o Governador Simão Jatene, tenha de administrar
o Estado só contando com 60% da força da sua economia tributada, porque 40% da nossa economia do
Estado do Pará são isentos em função da Lei Kandir.
Eu farei, amanhã, um pronunciamento sobre isso,
porque estive, hoje, com o Governador Simão Jatene
no Supremo Tribunal Federal, dando entrada numa ADI
por omissão. Eu falarei sobre esse assunto amanhã.
Lastimo que, na relação dos 50 Municípios com
os piores IDHs do Brasil, 16 estejam no Estado do Pará.
Então, não é possível que o Brasil possa transferir recursos para outro país – não vou entrar no mérito de
que lá eles necessitam –, porque nós necessitamos
primeiro. Que esses recursos sejam distribuídos para
os brasileiros, para atender a esses Municípios.
Lamentavelmente, das dez cidades com os piores
IDHs do nosso Brasil, três estão na região do Marajó.
São elas: o Município de Melgaço, Senador Sérgio Souza, que é o pior IDH do Brasil e que está lá no Marajó;
e os Municípios de Chaves e Bagre.
E é importante que o Brasil saiba – nós no Pará
sabemos disto – que, lá em 2006, o ex-Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva esteve em Marajó, na cidade de
Breves, lançando o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó.
O nome é bonito, vou repeti-lo aqui para que o
Brasil tome conhecimento: Plano de Desenvolvimento
Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó, com
investimento na ordem de bilhões de reais. Em 2006,
Senador Sérgio Souza. Sabe o que foi liberado até hoje
desse Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável
do Arquipélago do Marajó? Nada! Zero! Foi mais uma
ação midiática do Governo do PT, como o faz todas
as semanas. Todas as semanas, há ações midiáticas.
Então, por que agora, no Município de Marajó, só
uma cidade foi atendida na primeira leva dos médicos
que se inscreveram, os médicos estrangeiros? Só uma
cidade do Marajó foi atendida. Sabe qual foi? Breves.
Sabe por quê? Porque, dentro do Marajó, que é uma
área, como mostrei, com os piores IDHs do Brasil,
Breves se destaca. Lá existe um hospital regional de
média e alta complexidade, construído pelo Governador Simão Jatene, no mandato anterior dele. Então, o
candidato fez a opção por Breves porque lá ele sabe
que vai encontrar um hospital que tem estrutura para
poder atender. É necessário médico? É necessário
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médico, mas ainda mais necessitados estão os outros
Municípios que não têm essa infraestrutura que Breves
já contempla. Os médicos vão chegar lá, aos postos
de saúde e hospitais municipais, e não vão encontrar
nem esparadrapo para poder trabalhar, não vão ter
gaze, não vão ter anestésico. E aí, como eles vão fazer? Então, o Programa Mais Saúde não pode focar só
na falta de médicos. Ele tem que focar, primeiramente,
na infraestrutura da área da saúde em nosso País.
No Orçamento de 2012, o orçamento da saúde aprovado pelo Congresso Nacional para realizar a execução
orçamentária de 2012, do ano passado, era de R$91,4
bilhões. Senador Paulo Paim, sabe quanto foi empenhado? R$82 bilhões, já se perderam R$9 bilhões aí. E sabe
quanto foi realizado, Senador Paulo Paim, dos R$82 bilhões? R$74 bilhões, já se perderam mais R$8 bilhões.
Então o Orçamento, aprovado pelo Congresso Nacional,
de R$91,4 bilhões foi reduzido para R$74,6 bilhões.
É isto que está faltando: é o Governo Federal entender que ele não pode relegar a saúde a segundo plano, a décimo plano, a vigésimo plano. Por quê? Porque,
cada vez mais, ele se retira do financiamento da saúde.
Em 2000 – eu já disse isso aqui várias vezes –,
a União bancava 60% dos gastos em saúde no Brasil. Esse percentual foi caindo ao longo do tempo e os
Estados e os Municípios foram assumindo a responsabilidade de cobrir a retirada de recursos federais.
O Orçamento federal na saúde, hoje, gira em
torno de 45%. Já foi, no ano 2000, 60%; hoje, é 45%.
Quem está cobrindo essa diferença? Os Estados, que
estão aportando mais do que os 12% que a Constituição determina, e, em especial, os Municípios, que
aportam mais de 15%. Há Municípios, Senador Sérgio
Souza, que estão aportando necessariamente 27% do
seu orçamento em saúde, para ainda não atenderem
adequadamente à população.
É isto que é preciso que o Governo Federal veja:
retornar os investimentos em saúde aos índices do ano
2000. E, para que isso acontecesse – não precisava
nem chegar a 60%, como era no ano 2000 –, para chegar a 55%, era necessário que houvesse um aporte a
mais, agora em 2013, de R$40 bilhões.
A pirotecnia do Programa Mais Saúde focando
apenas na falta de médico não vai resolver. Nós temos
de voltar, Senador Paulo Paim, a poder fazer emendas, mas emendas que sejam liberadas para o custeio,
porque o investimento na construção de um hospital,
para dar atendimento adequado e digno à população,
é igual ao custeio a cada ano. Se um hospital de alta
e média complexidade custa algo em torno de R$100,
R$120 milhões, equipado, ele gasta, por ano, R$100,
R$20 milhões no seu custeio. E é esse custeio que os
Estados e os Municípios não aguentam. São necessá-
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rios, sem sombra de dúvida, os recursos federais para
que isso aconteça. Então, nós temos de voltar já, Senador Paulo Paim, a tratar de aprovar aqui o piso para
aplicação, na saúde, pelo Governo Federal.
Nós tivemos uma reunião com o ex-Governador
Serra e a Bancada do PSDB. O ex-Governador Serra
trouxe aqui, como ex-Ministro da Saúde, algumas propostas que não se baseiam na receita bruta, mas na
receita líquida, e aí o percentual teria que ser maior do
que os 10% que está se prevendo da receita bruta. Ficaria algo em torno de 11,7% para cobrir os 55% de que
falei anteriormente, esses R$40 bilhões a mais. Mas isso
é algo que nós, o Congresso Nacional, temos que fazer.
Nós iniciamos uma discussão, quando houve o
movimento das ruas em junho, e parece que já esquecemos aquele movimento por mais saúde, mais
segurança, mais infraestrutura, porque o projeto não
avança. Então, quero aqui pedir aos meus pares, ao
Presidente Renan Calheiros, que ele possa fazer com
que esse projeto que define o piso da aplicação dos
recursos da União da saúde seja efetivamente votado
pelo Congresso Nacional. Dessa forma, nós vamos
poder atender todos os brasileiros, com dignidade, na
necessidade da saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Flexa Ribeiro, eu queria
convidar V. Exª a assumir a Presidência. O Senador
Sérgio Souza deve voltar em seguida, e, então, faremos a troca.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro,
1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Antes de passar a palavra ao Senador Paulo Paim, vou fazer a leitura do Expediente
sobre a mesa.
A Presidência designa o Senador Cyro Miranda
para integrar, como suplente, a Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, nos termos do Ofício nº 161, de 2013, da
Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 161/13-GLPSDB
Brasília, 27 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro Miranda para integrar, como suplente, a Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

AGOSTO DE 2013

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

57378 Quarta-feira 28

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência designa, como membro
suplente, o Deputado Assis Melo, em vaga existente
do Partido da República, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 615, de 2013, conforme o Ofício nº 289, de
2013, das Lideranças do PCdoB e do PR na Câmara
dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 289/2013 – Bloco
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Substituição de membro titular de Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Assis Melo (PCdoB/RS)
para membro suplente na Comissão Mista destinada a
proferir parecer sobre a Medida Provisória 615 de 2013,
que “Autoriza o pagamento de subvenção econômica
aos produtores da safra 211/2012 de cana-de-açúcar
e de etanol da região Nordeste e o financiamento da
renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes
do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB; altera a
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para autorizar
a União a emitir, sob a forma de colocação direta, em
favor da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE,
títulos da dívida pública mobiliária federal; e dá outras
providências”. Na vaga do PR.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar,PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB _ Deputada Manuela D’ávila,
Líder do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência designa, nos termos
do disposto no art. 4º da Resolução do Senado Federal
nº 34, de 2013, a Srª Senadora Lúcia Vânia, para integrar o Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill,
de acordo com a indicação da Liderança do Partido
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da Social Democracia Brasileira – PSDB, nos termos
do Ofício n° 160/2013 – Gabinete da Liderança do
PSDB, agosto de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 160/2013-GLPSDB
Brasília, de agosto de 2013
Assunto: Indicação para Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill
Senhor Presidente,
1. Em resposta ao Ofício da Presidência nº
1.835/2013 e nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia Vânia para integrar o Conselho da Comenda
Dorina Gouveia Nowill.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Em votação.
Vamos, agora, aprovar alguns dos requerimentos
que ainda se encontram sobre a mesa.
Em votação o Requerimento nº 950, de 2013,
do Senador Vital do Rêgo, que solicita, com fundamento no art. 13, combinado com o art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa no dia 26 de agosto de 2013, a fim de desempenhar missão destinada a realizar visita às obras de
Transposição do Rio São Francisco, conforme Plano
de Trabalho aprovado pela Comissão Externa criada
pelo Requerimento nº 514, de 2011.
As Srs. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – O Senador Ciro Nogueira apresentou
o Requerimento nº 958, de 2013, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 7 a 10 de outubro de 2013, para participar
da centésima vigésima nona Assembleia da União
Parlamentar, em Genebra, Suíça, conforme indicação
do Grupo Brasileiro Interparlamentar.
É o seguinte o Requerimento:

872

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO DE57379
2013

Quarta-feira 28

AGOSTO DE 2013

57380 Quarta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

873

Agosto de 2013

874

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – As Srs. e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Em votação os Requerimentos
nºs 948 e 959, de 2013, do Senador Antonio Carlos
Valadares, que requer licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado, nos dias 4 e 5 de setembro de
2013, para participar, como Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, da quadragésima primeira edição da Feira de Turismo das Américas,
na cidade de São Paulo, conforme o Requerimento
nº 34, de 2013-CDR, aprovado na reunião do dia 21
de agosto de 2013.
É o seguinte o Requerimento nº 959, de 2013:
REQUERIMENTO
Nº 959, DE 2013
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Em aditamento ao requerimento nº 948/2013,
requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, autorização para me ausentar dos
trabalhos da Casa nos dias 4 e 5 de setembro do corrente ano, tendo em vista minha participação, como
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, na 41ª Edição da
Feira de Turismo das Américas, a realizar-se durante
o período de 4 a 8 de setembro de 2013, na cidade
de São Paulo, de acordo com convite da Associação
Brasileira de Agências de Viagens – ABAV.
Sala das Sessões, 27 de agosto de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – As Srs. e os Srs. Senadores que os
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Concedo a palavra ao Senador Paulo
Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, quero começar o meu pronunciamento no dia de hoje cumprimentando, primeiro
a Senadora Angela Portela, que foi a autora do pedido, junto à Presidenta Dilma, para que ela se fizesse
presente na reunião realizada hoje, belíssima reunião,
em que a Senadora Ana Rita, Relatora da CPI Mista
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de Combate à Violência Contra a Mulher, apresentou
o seu trabalho.
Cumprimento todas as mulheres, na figura da
Presidenta Dilma, e, naturalmente, nas figuras da Senadora Angela Portela e da Senadora Ana Rita. Lembro que, numa reunião que tivemos com a Presidenta
da República, ela assumiu comigo e com a Senadora
Angela Portela, com a presença de oito Senadores,
três compromissos. Número um, que ela estaria hoje,
nesta sessão, recebendo o Relatório da CPI em relação
à violência contra as mulheres; e aqui a Presidenta se
fez presente, fazendo um belo pronunciamento, que
entra para a história deste Parlamento.
Também a Presidenta, naquele dia, assumiu o
compromisso de abrir o debate sobre uma proposta
que eu venho tratando há mais de uma década, que é
acabar, ou criar uma alternativa ao fator previdenciário.
A Presidenta, recentemente, reuniu as centrais sindicais com os seus ministros e iniciou o debate desse
tema – missão e palavra empenhadas e cumpridas.
A Presidenta também disse que abriria o diálogo
para buscar um acordo para o Aerus, reunião essa que
já aconteceu. Os líderes do Aerus estavam acampados
aqui, no Salão Verde do Congresso, e depois dessa
reunião, então, puderam voltar para seus Estados. Outra reunião acontecerá esta semana, ainda, na busca
desse acordo.
Quero também registrar, Sr. Presidente, que, no
dia de ontem, eu fiquei em Porto Alegre e tive dois
debates muito interessantes com o conjunto do movimento sindical daquele Estado – e aqui cumprimento
todos os sindicalistas, na figura do Claudir, Presidente
da CUT. Na primeira reunião que eu tive na sede da
Central, discutimos a periculosidade dos vigilantes.
O projeto que eu aqui apresentei, aprovei, foi para
a Câmara. Na Câmara, houve alteração, e nesse período chegou também à Casa um projeto da Senadora
Vanessa Grazziotin. Vindo esse antes do meu, que foi
remetido para lá, eu assumi a relatoria, e nós aprovamos aqui o projeto da Senadora Vanessa, para que
todos aqueles que atuam na segurança pública – ou
privada, naturalmente –, possam receber o adicional
de periculosidade. Fiquei perplexo quando fui informado que, infelizmente, algumas empresas não cumprem
ainda o pagamento do adicional.
Então, eu faço aqui um apelo, da tribuna do Senado, para que os empresários desse setor paguem
o que manda a lei, ou seja, os 30% do adicional de
periculosidade a todos aqueles que atuam na segurança, ou seja, defendendo nossas vidas e o nosso
próprio patrimônio.
Quero dizer também que, à tarde, já no Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre, tive um debate muito
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interessante com os rodoviários do Estado, discutindo
um projeto de minha autoria, que é o Estatuto dos Rodoviários. Foi um belo debate, também liderado pelo
Claudir, no caso, que fez a convocação – ele, que é
ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto
Alegre. E tomamos lá uma decisão de que, na próxima
sexta-feira, quando haverá uma grande mobilização
nacional, com greve, com paradas, com passeatas e
mobilizações, no Rio Grande do Sul, um dos pontos
vai ser, naturalmente, é claro, as 40 horas, a mudança no fator previdenciário, mas também a aprovação
do Estatuto dos Rodoviários, projeto de nossa autoria.
Ainda nos informes, Sr. Presidente, eu quero
agradecer o convite que me foi feito pelo Presidente
da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rodoviários, dos motoristas, o Sr. Romar, para que eu participasse como convidado especial na posse da Confederação dos Trabalhadores Rodoviários, motoristas
do Rio Grande. Por motivo de força maior, não pude
estar presente, mas falarei daqui da tribuna, num outro
momento, da importância dessa atividade que aconteceu lá em Passo Fundo, no meu querido Rio Grande.
Mas, Sr. Presidente, a exemplo da Senadora Ana
Amélia, do Senador Simon, eu não poderia retornar
para casa, no dia de hoje, sem falar sobre as enchentes que invadem casas e casas, cidades e cidades, lá
no meu Rio Grande do Sul, terminando, inclusive, com
neve nesta noite e muita chuva ainda no dia de hoje.
Eu diria que, no Rio Grande, em torno de 30 Municípios gaúchos foram fortemente castigados pela chuva
nos últimos dias. Mais de 10 mil pessoas precisaram
deixar suas casas. Em Porto Alegre, em torno de 100
desabrigados.
Em Vila Mariante, no interior de Venâncio Aires,
a cheia do rio Taquari desabrigou também dezenas de
famílias. Em Santa Cruz do Sul, o nível do rio Pardim
chegou aos oito metros no domingo, deixando a Defesa Civil em estado de alerta.
O número de atingidos pela enchente está em
torno de dois mil no Vale Taquari, conforme a Defesa
Civil regional. Em Lajeado, em torno de 250 pessoas
permanecem abrigadas no ginásio do Parque do Imigrante. Em Esteio, ali ao lado de Canoas, a Prefeitura
decretou situação de emergência.
Em Bom Retiro do Sul, a rodoviária está alagada. Em Colinas, as escolas municipais suspenderam
as atividades porque as principais ruas estão debaixo
de água. Em Cruzeiro do Sul, quatro escolas estão
sem aulas. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, o
abastecimento de água foi interrompido.
Em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, em
torno de 800 pessoas estão desalojadas, além de 313
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totalmente desabrigadas. Um total de 370 residências
foram danificadas pelas chuvas.
Sr. Presidente, conforme o último relato divulgado
pela Defesa Civil do meu Estado, Rio Grande do Sul,
há também pessoas feridas e pessoas desaparecidas.
Em São Francisco de Paula, depois de tentar cruzar a
parte de cima de um vertedouro com uma camionete,
um jovem de 24 anos morreu afogado ao tentar sair
de casa naquela região. Uma pessoa sumiu nas águas
do São Francisco. Nesse caso, um jovem de 24 anos
morreu afogado em Montenegro.
Com relação às estradas, há buracos na pista
devido ao alto volume de água. Podemos citar aqui a
ERS-040, a ERS-020, que permanece bloqueada, a
ERS-124, Bloqueio entre Montenegro e São Sebastião do Caí; a ERS-240, Bloqueio entre Montenegro e
Capela Santana, e a ERS-826, Bloqueio entre Feliz
e Alto Feliz.
Desde sábado, nós estamos recebendo mensagens de grande parte do Rio Grande pedindo que a
gente, aqui em Brasília, ajudasse na busca de recursos. Meus gabinetes, tanto o de Brasília como no Rio
Grande, já estão trabalhando nesse sentido. Tenho
certeza de que os gabinetes da Senadora Ana Amélia, Senador Pedro Simon e o dos Deputados Federais
também trabalham buscando solidariedade e recursos
para os atingidos.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de registrar, nós que falamos tanto da morte de Getúlio Vargas, lembrada este mês, um artigo que publiquei no
portal Sul 21.
Todos os anos, eu faço questão de lembrar aqui,
da tribuna do Senado, a morte do ex-presidente Getúlio
Dornelles Vargas. Sábado passado, dia 24 de agosto,
foram completados 59 anos da sua morte. Este ano,
obviamente, não poderia ser diferente. Portanto, registro aqui artigo de minha autoria, publicado no portal
Sul 21, sob o título “Eternamente Getúlio”.
Sr. Presidente, há 59 anos saía da vida para adentrar os portais da eternidade o principal presidente de
toda a nossa história republicana: Getúlio Dornelles
Vargas. O estampido de um Colt calibre 32 desferido
contra o próprio coração ecoou em todos os lares da
Pátria brasileira.
Lembro que no dia 24 de agosto, em Caxias do
Sul, por volta do meio-dia, eu e meus familiares presenciamos uma cena que marcaria para sempre as nossas vidas. O nosso velho pai, já falecido, chorava em
cachoeira de lágrimas a perda do grande líder popular.
Getúlio foi deputado estadual, deputado federal,
líder da bancada gaúcha na Câmara, ministro da Fazenda, governador do Rio Grande do Sul, chefe vito-
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rioso da Revolução de 1930, Senador da República e
presidente eleito pelo voto direto em 1950.
Todos nós que sonhamos e acreditamos que é
possível termos um país com direitos e oportunidades
iguais para todos temos a obrigação de reavivar diariamente o legado deixado pelo grande e inesquecível
Getúlio Vargas.
Por sua decisão, foram criados a Petrobras, a
Eletrobrás, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (atual BNDES), a CSN, a Companhia Vale
do Rio Doce e o Ministério do Trabalho.
Com Vargas no poder, o País conheceu a Justiça
do Trabalho, a Previdência Social, a Carteira de Trabalho, a CLT, que este ano completa 70 anos, o salário
mínimo, as férias anuais, o descanso semanal remunerado, entre tantos outros benefícios.
O crescimento econômico do País exigia trabalhadores capacitados, e Getúlio não vacilou e, numa
grande articulação, construiu com os empresários e os
trabalhadores a criação do Senai – eu tive a honra de
lá me formar e por isso cheguei ao Senado da República porque tinha um curso técnico – assim, Getúlio
não cria só o Senai, mas cria também o Senac, destinados ambos a formar mão de obra para a indústria
e para o comércio. Nascia, assim, o chamado ensino
técnico profissionalizante, tão lembrado e falado nos
dias de hoje.
Também são dessa época as primeiras universidades brasileiras dignas desse nome. Foi Vargas quem
criou, a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade de Porto Alegre, em 1934, a Universidade do Brasil, em 1937, a PUC, lá no meu Rio Grande, em 1940.
Vargas lutou para que o Brasil se tornasse uma
grande nação. Ele queria que o povo brasileiro fosse
sujeito da sua história; ele deu a sua vida em defesa
da sua gente.
Quem hoje daria a sua vida? Quem hoje daria o
seu sangue pela pátria?
Não há como negar a célebre frase de Osvaldo
Aranha, que continua mais viva do que nunca. Disse
Osvaldo Aranha: Getúlio. Quando se quiser escrever
a História do Brasil, queiram ou não os seus adversários, tem-se de molhar a pena no sangue do Rio Grande, e ainda hoje, quem quiser escrever e descrever o
futuro do Brasil terá de molhar a pena no sangue do
teu coração.
Este Sr. Presidente, foi o artigo que escrevi numa
homenagem a Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, por fim, nesses últimos sete minutos, eu gostaria de comentar rapidamente, mas não
vou usar os sete minutos porque acho que esse é um
discurso que teria que fazer com mais folga, já que vou
falar dos planos de saúde.
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Os planos de saúde – e aqui vou improvisar e
vou fazer outro dia – são uma vergonha no País, uma
vergonha. É preciso fazer alguma coisa, Sr. Presidente.
E faço aqui um apelo às autoridades que têm competência para fiscalizar. Eu sou Senador da República.
Eu tenho – vou dizer inclusive a empresa – um plano
de saúde da Unimed para os meus filhos. Cada vez
que eu preciso usar, que um filho fica doente, é uma
novela, é um inferno.
Simplesmente dizem: Não, a Unimed no Rio Grande não está em sintonia, está com problema com a
Unimed nacional. O meu plano de saúde é o nacional
da Unimed.
Não é que eu esteja aqui me queixando, porque
resolvo. O Senador vai para cá, vai para lá, mas nem
que tenha que pagar, eu resolvo. Mas eu me ponho no
lugar do cidadão, que não é Deputado Federal, que não
é prefeito, que não é governador, que não é Senador.
Eles tratam assim todo mundo.
Chega com a carteirinha lá: Ah, essa consulta
só em entidade particular. Mas plano de saúde é para
quê? Se eu tenho um plano de saúde, é natural que
seja atendimento particular, senão vou para o SUS.
Não dá para entender!
E o que dizem? Não, a Unimed nacional está com
problema com a Unimed do Rio Grande do Sul, então
não vamos atender. Vai fazer um exame, e não atende.
Eu fico indignado. Não por mim, porque de uma
forma ou de outra, meu filho foi atendido. Agora, e o
cidadão comum que paga esse bendito plano de saúde? E é geral.
Eu dei o nome para que eles saibam do que estou falando. Mas em praticamente 99% dos planos de
saúde o cidadão paga, paga, paga, e quando precisa:
Ah, isso não atende. Esse exame não pode. Isso não
pode. Essa consulta não pode. É um absurdo!
Por isso eu vou destinar outro momento, durante 20 minutos, para falar desses malditos ou benditos
planos de saúde. Eles são uma vergonha nacional. E
é inadmissível que isso esteja acontecendo, que cada
vez que um cidadão paga o seu plano de saúde, quando vai usar, não dá para usar.
E eu disse aqui o nome da empresa, inclusive,
para que não fique dúvida. E dizem que essa é a segunda melhor no Brasil. Não vou citar o nome da primeira, porque eu não sei se a primeira também não faz a
mesma coisa. Dizem que é a segunda melhor do Brasil.
Mas toda vez, toda vez, e eu tenho cinco filhos,
para todos eles eu fiz o plano, não tem uma vez, seja
uma consultazinha: Não, não podemos. Clínico geral?
Ah, não podemos. Exame, radiologia, qualquer coisa?
Ah, não pode. É brincadeira! Para quê um plano de
saúde então?
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Querem que desistamos. Acho que é esse o objetivo. Hoje em dia os planos de saúde trabalham para
as pessoas desistirem. Porque desistem, eles não têm
mais que atender, mas, por outro lado, eles já arrecadaram desse cidadão mais de 20, 30 anos.
Eu, por exemplo, pago esse bendito plano há 25
anos. Vinte e cinco anos, Sr. Presidente! Pago direito, descontado em folha, há 25 anos! Não houve uma
única vez em que precisei do bendito plano e que não
me incomodei. Querem que eu desista? Não vou desistir, vou para cima, nem que eu tenha de processar.
Não quero nem falar por mim, porque, de uma
forma ou de outra, eu resolvo. Quero aqui falar desses
benditos planos de saúde, de como eles devem tratar
o cidadão comum, no dia a dia. Se comigo fazem isso,
e eu vou para cima, questiono, denuncio... Eles não
respeitam ninguém! É grave!
Eu vou entrar com um novo pedido de audiência
pública para discutir os planos de saúde. Essa questão não pode continuar como está, Sr. Presidente. São
uma vergonha nacional os planos de saúde! Não estou
falando do SUS, estou falando de plano de saúde da
área privada. É uma vergonha! Eles têm de acabar com
essa covardia. O cidadão chega lá mal, não é atendido,
e, claro, desesperado, pega o dinheiro do bolso, pega
o cheque e vai pagar particular, não vai querer que o
filho, o parente, o amigo faleçam. E, se não tiver dinheiro, como é que faz? Não é atendido, e tudo o que
ele pagou para o plano de saúde fica por isso mesmo.
Sr. Presidente, como voltarei a falar sobre o tema
outro dia, vou me dar o direito de voltar à tribuna para
falar dos planos de saúde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim. V. Exª tem toda razão na reclamação
que faz sobre o atendimento dos brasileiros pelos planos de saúde. Vamos aguardar o seu pronunciamento
sobre a matéria.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza.
V. Exª terá 20 minutos, prorrogáveis pelo tempo
necessário para fazer o seu pronunciamento.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Espero não cansar V. Exª, Senador Flexa
Ribeiro, que preside esta sessão, nem mesmo pelo
tempo regulamentar de 20 minutos.
Antes de iniciar o meu pronunciamento – no dia
de hoje, vou fazer uma reflexão sobre a Lei Maria da
Penha –, gostaria de registrar, Sr. Presidente, que, no
último fim de semana, estive no Rio Grande do Sul,
na Expointer, em Esteio, e tive o privilégio de estar na
final do Freio de Ouro do cavalo crioulo, que é a copa
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do Brasil, é o campeonato brasileiro do cavalo crioulo,
que teve a sua final no último domingo. Inclusive, participei da premiação. Queria registrar que uma égua
que tem origem no Rio Grande do Sul, mas é da Estância Vendramini, da cidade de Palmeiras, no Estado
do Paraná, foi a grande campeã. A égua chama-se
Oraca do Itapororó e pertence ao Sr. Aldo Vendramini, do Estado do Paraná, da Estância Vendramini, na
cidade de Palmeira, que tem como ginete o peão que
foi o grande campeão, Fábio Teixeira da Silveira. Queria registrar que estive lá na companhia do meu amigo pessoal o Deputado Jerônimo Goergen, Deputado
pelo Rio Grande do Sul, que foi quem me convidou
para visitar a feira da Expointer, na cidade de Esteio,
Rio Grande do Sul.
Mas, Sr. Presidente, feito esse registro, passo ao
meu pronunciamento. Hoje, tivemos neste plenário a
presença da Presidenta Dilma Rousseff, que veio receber o relatório final da CPMI da Mulher, CPMI relatada pela Senadora Ana Rita e presidida pela Deputada
Jô Moraes, da qual tive o privilégio de ser membro da
metade para o fim da CPMI, mas fui membro e ajudei
um pouco na composição desse relatório. Hoje a Presidente veio, em homenagem e comemoração à Lei
Maria da Penha, mas também para receber aqui, no
Senado Federal, numa sessão do Congresso Nacional, o relatório final da CPMI.
E hoje é um dia de celebração para o Congresso Nacional, Sr. Presidente, e para a Nação brasileira.
Afinal, em sessão solene desta Casa, a Presidente
recebeu do Congresso Nacional um trabalho de mais
de mil páginas, consolidando todas as informações
construídas por essa CPMI.
Nada mais oportuno. Afinal, neste período que
vai de 7 de agosto até 22 de setembro, que são, respectivamente, as datas de promulgação e vigência da
Lei Maria da Penha, estamos aqui comemorando sete
anos da existência dessa extraordinária lei, que é a Lei
Maria da Penha.
Aliás, senhoras e senhores, nunca é demais
render as justas e devidas homenagens à corajosa e
destemida Srª Maria da Penha Maia Fernandes, vítima
no Caso nº 12.051/OEA, precursora e inspiradora da
norma que hoje celebramos.
Maria da Penha foi espancada pelo marido diariamente, de forma brutal e violenta, durante seis anos
de casamento. Em 1983, por duas vezes, ele tentou
assassiná-la, tomado do ciúme doentio que sentia. Na
primeira vez, com arma de fogo, deixando-a paraplégica; na segunda vez, por eletrocussão e afogamento
– vejam o tamanho da violência.
Após a última tentativa de homicídio, a vítima
tomou coragem e denunciou esse cidadão, que era o
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seu marido. O marido de Maria da Penha só foi punido
depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas dois
anos em regime fechado, para revolta de muitos dos
brasileiros e brasileiras.
Em razão desse fato, o Centro pela Justiça e o
Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano de
Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), juntamente
com a vítima, formalizaram uma denúncia à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é o
órgão internacional responsável pelo arquivamento de
comunicações decorrentes de violação desses acordo
internacionais.
Assim foi criada a proposição legislativa que redundou na Lei nº 11.340, de 2006, com os objetivos
de impedir que os homens assassinem ou batam em
suas esposas ou companheiras, e assim proteger os
direitos da mulher.
Não se trata de uma lei que responde por crimes
de menor potencial ofensivo. Não é uma lei que se
restringe a uma agressão física. É muito mais abrangente, e, por isso, hoje temos visto vários tipos de violência sendo denunciados com respostas mais ágeis
da Justiça.
A lei alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres, no âmbito doméstico
ou familiar, sejam presos em flagrante ou tenham sua
prisão preventiva decretada. Além disso, eventuais
agressores não poderão mais ser punidos com penas
alternativas, aumentando o tempo máximo de detenção previsto de um para três anos.
A Lei Maria da Penha é um marco histórico no
ordenamento jurídico brasileiro, Sr. Presidente. Em
verdade, trata-se da legislação referência no combate
mundial à violência contra a mulher. Seus efeitos positivos já foram percebidos, de forma clara, pela sociedade e sobretudo pela população feminina no País.
Inclusive, já no dia seguinte ao início da vigência da
Lei Maria da Penha, foi preso, no Rio de Janeiro, o primeiro agressor por tentar estrangular sua ex-esposa.
Foi perceptível, portanto, Sr. Presidente, senhoras
e senhores, a melhora imediata dos números relacionados a violência contra a mulher depois da entrada
em vigor da Lei Maria da Penha. Porém, ainda assim,
é muito pouco.
A covardia e o absurdo das agressões e crimes
contra as mulheres continuam ocorrendo de forma
preocupante e vergonhosa para a população brasileira.
Nos últimos 30 anos, foram assassinadas, em
todo o mundo, cerca de 92 mil mulheres, segundo
estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça
(Conselho Nacional de Justiça). Desse número, 43,7
mil – ou seja, quase a metade – foram mortas apenas
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na última década, o que denota aumento considerável
desde tipo de violência a partir dos anos 90.
Infelizmente, o Brasil ocupa o sétimo lugar no
ranking mundial dos países que mais crimes praticam
contra as mulheres.
Conforme o Mapa da Violência de 2012 e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/
IBGE), mesmo após o advento da Lei Maria da Penha, a
violência contra a mulher é demasiadamente expressiva
no Brasil. E o pior: os registros de homicídio e agressão
têm aumentado nos últimos anos, Sr. Presidente, o que
indica que as políticas atuais necessitam de constante
monitoramento para a efetiva mudança no quadro de
violação dos direitos das mulheres.
Lamentavelmente, persiste a vulnerabilidade da
mulher no âmbito de suas relações domésticas, afetivas
e familiares, visto que, em quase metade dos casos,
o perpetrador das agressões é o parceiro, ex-parceiro
ou parente da mulher.
Sendo assim, o local onde mais comumente
ocorrem situações de violência contra a mulher é a
residência da vítima, onde ela deveria se sentir mais
protegida, independentemente da faixa etária. Até os
9 anos de idade, os pais são os principais agressores; depois, a violência paterna é substituída pela do
cônjuge ou do namorado, que preponderam a partir
dos 20 anos até os 59 anos da mulher. Já a partir dos
60 anos, são os filhos que assumem esse papel de
agressão contra a mulher.
Fica evidente, portanto, a necessidade de avançarmos muito mais. Governo Federal e Congresso Nacional têm a obrigação de ampliar os mecanismos de
defesa das mulheres e de tornar, Sr. Presidente, mais
seguras as denúncias contra agressores.
Nesse sentido, entendo que o Poder Legislativo
federal deu um passo significativo justamente com a
instalação, em 8 de fevereiro do ano passado, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Combate à
Violência Contra a Mulher, que tive a honra de integrar.
A CPMI, presidida de forma exemplar pela Deputada Jô Moraes, funcionou por 18 meses, tendo realizado 37 reuniões e 30 audiências públicas em vários
Estados da Federação.
Felizmente, como representante do Paraná, tive a
satisfação de participar da audiência pública da CPMI
realizada em 25 de junho de 2012, na Assembleia Legislativa do meu Estado do Paraná, Cidade de Curitiba. No mesmo dia, também estivemos reunidos com
o Governador em exercício, Flávio Arns, para tratar
do assunto.
Lamentavelmente, o Paraná é o terceiro Estado
do País em assassinatos de mulheres, com um índice de 6,3 mortes por ano para cada grupo de 100 mil,
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acima da média nacional, de 4,6, o que repito, coloca
o Brasil em 7º lugar no nefasto ranking de assassinatos a mulheres.
No Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o Estado mais violento para as mulheres é o Espírito
Santo, com taxa de 9,4, seguido por Alagoas, com 8,3
mortes para cada 100 mil habitantes. Entretanto, mais
uma vez, para vergonha paranaense, Piraquara, na
região metropolitana de Curitiba, é a segunda cidade
mais violenta do País em homicídios de mulheres, com
taxa de – espantoso! – 24,4 para cada grupo de 100
mil habitantes! Na cidade de Piraquara, uma cidade
que não chega a 100 mil habitantes, na região metropolitana de Curitiba.
Enfim, Srªs e Srs. Senadores, depois de um ano e
meio de árduo e imenso trabalho, o Congresso Nacional
foi brindado com um relatório de mais de mil páginas,
elaborado de forma competente e aprofundada pela
eminente Senadora Ana Rita. Inclusive aproveito para
render minhas homenagens plenas ao incansável trabalho realizado pela Senadora Ana Rita, Relatora da
CPMI da Violência contra a Mulher, que esteve, juntamente com a Presidente da Comissão, obtendo dados
e informações e dialogando com a sociedade, em todas as regiões do Brasil, inclusive em Curitiba, e assim
pôde apresentar ao País um relatório tão completo.
Aliás, Sr. Presidente, senhoras e senhores, a presença nesta Casa, no dia de hoje, da Presidente da
República Dilma Rousseff para oficialmente receber o
relatório da CPMI é um prova cabal da qualidade do
trabalho desempenhado por essa Comissão.
Foram apresentados ao Congresso Nacional, em
decorrência do relatório final, 13 projetos de lei, sendo
que sete deles serão votados ainda nesta semana no

879

Agosto de 2013

plenário do Senado Federal, que buscam aprimorar o ordenamento jurídico brasileiro em defesa das mulheres.
Além disso, Sr. Presidente, o relatório traz 73
recomendações para solucionar os atuais obstáculos
para o efetivo cumprimento da Lei Maria da Penha.
Como eu disse no início deste pronunciamento,
hoje é um dia de celebração para o Congresso Nacional e para o País, um dia de homenagem a todas as
mulheres brasileiras que merecem da nossa sociedade
tratamento respeitoso e, sobretudo, equânime no que
se refere ao respeito absoluto de seus direitos.
Não é possível pensarmos o Brasil como um país
desenvolvido e democrático sem que ponhamos um fim
à absurda e covarde violência contra nossas mulheres.
Em nome da minha esposa, Élide Camacho de
Souza, que está lá em Curitiba neste momento, e da
minha mãe, D. Erotildes Matias de Souza, mulheres
tão importantes em minha vida, parabenizo todas as
mulheres brasileiras por este dia histórico, na esperança de que muito em breve possamos nos orgulhar de
termos abolido, de uma vez por todas, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a violência contra o sexo feminino no País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente!
Muito obrigado.
Boa noite a todos!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Agradeço e parabenizo o Senador
Sérgio Souza pelo seu pronunciamento desta noite.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – PA) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – PA) – O requerimento que
acaba de ser lido vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – PA) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
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O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – PA) – O projeto que acaba
de ser lido será publicado e remetido às Comissões
competentes.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – Sem apanhamento taquigráfico) – Srªs e Srs.
Senadores, a sessão solene realizada hoje pela manhã
nesta Casa Parlamentar, com a presença da Presidenta
da República, Dilma Rousseff, foi, sem sombra de dúvidas, um momento histórico de enorme significação,
para todas as mulheres brasileiras.
A presidenta Dilma recebeu de nossas mãos, o
Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM), que
investigou a situação da violência contra a mulher no
Brasil e apurou denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação da lei, criada para
proteger as vítimas da violência de gênero.
Nós, que integramos a CPMI, ficamos muito contentes, com a atenção dada pela nossa Presidente,
ao convite que lhe fizemos, para vir aqui, nesta Casa,
que é a Casa do povo brasileiro, e receber de nossas
mãos, um relatório, que é o resultado de um exaustivo
trabalho parlamentar.
Fruto da sensibilidade e compromisso da senadora Ana Rita (ES), sua relatora, o Relatório Final foi
produzido, primordialmente, a partir de dados, denúncias, testemunhos e depoimentos, que foram levantados durante as visitas feitas aos estados.
Em 1.045 páginas, o Relatório Final da CPMI
nos mostra a terrível situação a que são submetidas
as mulheres vítimas da violência de gênero no Brasil.
É, nobres colegas, um panorama assustador sobre a
prática deste crime que é recorrente em todos os estados brasileiros.
Falo a partir da realidade de violência vivida pelas mulheres do meu Estado de Roraima, detectada
pela CPMI, durante a diligência que fez, em dezembro
de 2012, em nossa capital, e que está exposta neste
Relatório Final.
Unidade da federação que aparece em 13º lugar,
no Mapa da Violência de 2012, Roraima apresenta uma
taxa de homicídio de mulheres da ordem de 5,0 por
100 mil mulheres, média que está acima da nacional,
que é de 4,6 por cada 100 mil mulheres.
Boa Vista, nossa capital, aparece na 18ª posição
entre as capitais mais violentas do nosso País em homicídios de mulheres, com uma taxa de 5,6 assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres.
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Mas, pasmem, senhores senadores e senadoras,
indiferente à violência de gênero, o poder público de
Roraima não é apenas tolerante, mas, principalmente, omisso diante da dor e do sofrimento das vítimas
deste tipo de crime.
É sintomático, portanto, que a CPMI não tenha
obtido do Governo do Estado de Roraima e dos órgãos
do Poder Judiciário, respostas sobre as informações
requisitadas, e que ajudariam a traçar o panorama da
real situação de violência contra a mulher em nosso
Estado.
A falta de informações, conclui a CPMI, não apenas inviabilizou suas análises, como também prejudicou
uma avaliação sobre o atendimento a mulheres em situação de violência sexual e a notificação compulsória.
Após detectar realidades parecidas em outros
Estados, o Relatório Final da CPMI nos diz que não
podemos mais aceitar passivamente esta situação.
Muito menos a omissão dos poderes públicos diante
de uma realidade cruel, que nos mostra, que a cada
duas horas, uma brasileira é assassinada.
Este cenário de horror, é responsável pelo fato
de nosso país ocupar o 7ºlugar entre 87 países que
mais matam mulheres em todo o mundo, com uma
taxa de homicídios da ordem de 4,4 assassinatos em
cada grupo de 100 mil mulheres, conforme aponta o
Mapa da Violência 2012.
De acordo com o Mapa da Violência, entre 1980
e 2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas
no Brasil, sendo que, 43,7 mil somente na última década, período em que, o número de mulheres assassinadas passou de 1.353 para 4.465, representando
um aumento da ordem de 230%.
O Relatório Final da CPMI nos conduz à conclusão de que as vítimas continuam a ser atacadas,
porque o poder público não cumpre as determinações
da Lei 11.340/2006, chamada Lei Maria da Penha, em
vigência há sete anos; uma conquista, aliás, que também comemoramos nesta solenidade.
E aqui reside nossa maior apreensão, pois falamos de uma lei, que se transformou em principal medida oficial de enfrentamento à violência contra a mulher
e que já livrou da morte centenas de mulheres, como
nos mostram os registros, feitos pelo governo federal,
por meio do Ligue 180.
Falamos de uma lei, senhores parlamentares, que
não foi imposta de cima para baixo, mas que é fruto
de um longo, rico e legítimo processo de negociações
políticas, realizadas neste Legislativo, entre governo
federal e movimentos organizados de mulheres.
Por isso mesmo, com base nas apurações que
fez, a CPMI encaminhou a vários órgãos dos três po-

952

Agosto de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

deres das esferas públicas, 73 recomendações, para
o enfrentamento da violência contra a mulher.
Esta Casa de Leis, dando o pontapé inicial às
recomendações feitas, já pós em pauta, sete dos 13
projetos de lei de autoria da CPMI. Durante a sessão
solene de hoje, o presidente desta Casa, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), disse, perante a Presidenta
Dilma Rousseff, disse esperar que o Senado conclua,
ainda nesta semana, a votação desses projetos de lei.
Um deles, o PLS 292/2013, inclui no Código Penal a figura do feminicídio, que é o crime de assassinato praticado contra a mulher, por alguém que com
ela tinha relação íntima. Este projeto define o crime
de feminicídio como uma “forma extrema de violência
de gênero que resulta na morte da mulher”, inclusive,
com a mutilação ou desfiguração da vítima.
Outro projeto já em pauta nesta Casa é o PLS
293/2013, que inclui a discriminação de gênero nas
razões do crime de tortura. Há, ainda:
– O PLS 295/2013, que visa inserir nas diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS),
os serviços públicos especializados do atendimento
às vítimas de violência doméstica;
– O PLS 298/2013, que cria o Fundo Nacional
de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, e
o PLS 296/2013, que permite às vítimas receber da
Previdência uma ajuda temporária, decorrente de risco social, no caso, a situação de violência de gênero.
Temos, também, o PLS 294/2013, que sugere alteração na Lei Maria da Penha (11.340/2006), com vistas
a estabelecer o comunicado ao juiz e ao Ministério
Público, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do encaminhamento da ofendida ao abrigamento.
A CPMI sugere, por fim, no PLS 297/2013 – Complementar -, a determinação de que os recursos arrecadados com multas decorrentes exclusivamente de
sentenças condenatórias em processos criminais que
envolvam violência doméstica e familiar, sejam aplicados na manutenção de casas de abrigo destinadas a
acolher vítimas de violência doméstica.
Convoco, desde já, meus colegas de Parlamento,
para votarmos, a favor destes projetos de lei, como forma de darmos nossa contribuição à luta das mulheres
brasileiras, pelo fim da violência doméstica e sexual.
Nobres pares, a CPMI da Violência contra a mulher visitou vários estados, ouviu vítimas e familiares,
buscou informações, se apropriou de documentos e
produziu o Relatório Final que agora, está nas mãos
das autoridades brasileiras.
Assim, criou as condições para agirmos, fazendo
valer o que disse o escritor e jornalista uruguaio, Eduardo Galeano, que “a primeira condição para modificar
a realidade consiste em conhecê-la”.

AGOSTO DE57459
2013

Quarta-feira 28

Penso que, agora, que conhecemos a realidade,
precisamos mudá-la. E mudar a realidade, exige, urgentemente, reação à omissão institucionalizada em
muitos Estados do país, como é o caso de Roraima.
Governo Federal, Parlamento e Poder Judiciário
têm condições de encaminhar todas as recomendações feitas pela CPMI para o enfrentamento à violência de gênero.
Enfim, é dever de todos nós, homens e mulheres,
que fazemos política, construirmos um país verdadeiramente democrático, sem violência contra as mulheres.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Não havendo mais nenhum orador
inscrito, dou por encerrada a sessão de hoje do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 613, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 20, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que institui crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera as
Leis nºs 9.718, de 27 de novembro de 1998,
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.196, de
21 de novembro de 2005, e 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e a Medida Provisória nº
2.199-14, de 24 de agosto de 2001, dispondo
sobre incidência das referidas contribuições
na importação e sobre a receita decorrente
da venda no mercado interno de insumos da
indústria química nacional que especifica; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 613, de 2013).
Parecer sob nº 29, de 2013, da Comissão
Mista, Relator: Senador Walter Pinheiro (PT/
BA); e Relator Revisor: Deputado Vanderlei
Siraque (PT/SP), favorável à Medida Provisória, às Emendas nºs 76 e 77, integralmente,
e às Emendas nºs 22 e 82, parcialmente, nos
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termos de Projeto de Lei de Conversão, que
oferece; e pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 27.08.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 22.06.2013)
Prazo final prorrogado: 04.09.2013
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro
signatário o Senador Valter Pereira, que altera
os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal,
para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar
os requisitos para o provimento dos cargos
de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe
a competência.
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Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial Requerimento nº 875, de 2013)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
45, de 2009, tendo como primeiro signatário o
Senador Renato Casagrande, que acrescenta
o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo sobre as atividades do sistema
de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o
art. 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar
nas hipóteses de improbidade administrativa
ou de condenação por crime contra a Administração Pública.
Parecer nº 920, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
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11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 292, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o Código Penal, para inserir
o feminicídio como circunstância qualificadora
do crime de homicídio.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 293, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 293, de
2013, (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera o art. 1º da Lei nº 9.455,
de 7 de abril de 1997, para incluir a discriminação de gênero e reconhecer como tortura a
submissão de alguém à situação de violência
doméstica e familiar, com emprego de violência
ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico
ou mental como forma de exercer domínio.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 294, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2013
(da CPMI de Violência Contra a Mulher no Brasil), que altera o art. 20 da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para estabelecer que o encaminhamento da ofendida ao abrigamento deverá
ser comunicado em 24 (vinte e quatro) horas ao
juiz e ao Ministério Público para análise imediata
dos requisitos da prisão preventiva do agressor.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 295, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 295, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher no
Brasil), que altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, que dispõe sobre as con-
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dições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências, para inserir entre os princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS) a atribuição
de organizar serviços públicos específicos e
especializados para atendimento de mulheres
vítimas de violência doméstica em geral.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 296, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 296, de
2013 (da CPMI de Violência Contra a Mulher
no Brasil), que altera a Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e a Lei nº
11.340, de 7 de agosto de 2006, para instituir
o auxílio-transitório decorrente de risco social
provocado por situação de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 297, DE 2013 – COMPLEMENTAR
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
do Projeto de Lei do Senado nº 297, de 2013 –
Complementar (da CPMI de Violência Contra a
Mulher no Brasil), que altera a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria Fundo Penitenciário Nacional, para determinar que
recursos arrecadados com multas decorrentes
exclusivamente de sentenças condenatórias em
processos criminais que envolvam violência doméstica e familiar devem ser aplicados na manutenção de casas de abrigo destinadas a acolher
vítimas de violência doméstica e prioritariamente
no reembolso de benefícios ou prestações assistenciais ou previdenciárias, pagas com recursos
da seguridade social.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 298, DE 2013
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 298,
de 2013 (da CPMI de Violência Contra a Mu-
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lher no Brasil), que dispõe sobre a criação do
Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, e dá outras providências.
18
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 8, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 8, de 2011, do Senador Roberto
Requião, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal para disciplinar a apreciação
da escolha de autoridades pelas comissões.
Parecer sob nº 751, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ.
19
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
20
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs
108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005;
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69,
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO
Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
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do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem
matéria correlata (empréstimos consignados).
22
REQUERIMENTO
Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
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23
REQUERIMENTO
Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48 minutos.)
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