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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Ata da 145ª Sessão, Não Deliberativa,
em 2 de setembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Paulo Paim,
Randolfe Rodrigues e Eduardo Amorim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 19 horas e 32 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu do Ministro Aroldo Cedraz, Vice-Presidente
no Exercício da Presidência do Tribunal de Contas da
União, o Aviso nº 1.452-GP/TCU, proferido nos autos
do processo nº TC 006.365/2013-2, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.452 – GP/TCU
Brasília, 29 de agosto de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência cópia do Acórdão
nº 2005/2013 (acompanhado dos respectivos Relatório e Voto), para conhecimento, em especial quanto
ao subitem 9.2 da referida Deliberação, proferida pelo
Plenário deste Tribunal, na sessão de 31-7-2013, ao
apreciar o processo nº TC-006.365/2013-2.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, Vice-Presidente, na Presidência.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A matéria será publicada no Diário do
Senado Federal de 3 de setembro do corrente.
O Aviso irá à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu do Ministro do Tribu-

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 58843

nal de Contas da União, Raimundo Carreiro, no Exercício da Presidência, o Aviso nº 1.455-GP/TCU/2013, na
origem, autuado como AVN 17/2013, encaminhando ao
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71
da Constituição Federal, o Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas da União, referente ao 2º trimestre
do exercício de 2013.
É o seguinte o Aviso:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O calendário de tramitação do Aviso do
Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art.
120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) –
Leitura: 2-9-2013
até 7/9 prazo para publicação e distribuição;
até 22/9 prazo para apresentação de relatório;
até 27/9 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 4/10 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 3 de setembro do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº
358-B, de 2013, na origem, comunicando a ausência
da Senhora Presidente da República no último dia 30,
em viagem oficial a Paramaribo, República do Suriname, por ocasião da VII Cúpula da Unasul.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 358-B
Senhores Membros do Senado Federal,
Comunico a Vossas Excelências que me ausentarei do País, no dia 30 de agosto de 2013, para viagem

a Paramaribo, República do Suriname, por ocasião da
VII Cúpula da UNASUL.
Brasília, 29 de agosto de 2013. – Presidente Dilma Rousseff.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu
Ofício nº 162, do Senador Cyro Miranda, por meio do
qual comunica a impossibilidade de comparecimento
ao Seminário “Lei de Responsabilidade Educacional”,
que se realizou em São Paulo, no dia 12 de agosto de
2013, conforme Requerimento nº 879, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 162/2013/CE
Brasília, 27 de agosto de 2013
Assunto: Justificativa de Ausência
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que, por motivo de caráter pessoal,
não pode comparecer ao Seminário “Lei de Responsabilidade Educacional”, realizado no último 12 de
agosto, em São Paulo, objeto do RQS nº 879, de 2013.
Na oportunidade, encaminho anexa mensagem
eletrônica enviada à Coordenação de Apoio aos Parlamentares – COAPAR, no último dia 9 de agosto, solicitando o cancelamento das passagens aéreas.
Aproveito o ensejo para reiterar meus votos do
mais alto respeito e apreço.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
188 a 193, de 2013, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, que comunicam que foi dado
conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do
inteiro teor dos Avisos nºs 36 a 41, de 2013, respectivamente, e recomendando os seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
OF. 188/2013/CAE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da
45ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 6 de agosto de 2011, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 36, de 2013 (nº
836-Seses-TCU-Plenário), de 10 de julho de 2013, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC-009.884/2012-2, bem como do
Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do OF. CAE nº 37/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 189/2013/CAE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 6 de agosto de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 37 de 2013
(nº 853-Seses-TCU-Plenário), de 17 de julho de 2013,
do Tribunal de Contas da União, encaminho cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC-009.678/2012-3, bem como do
Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do Of. CAE nº 37/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 190/2013/CAE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
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Econômicos, realizada em 6 de agosto de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 38 de 2013
(nº 895-Seses-TCU-Plenário), de 24 de julho de 2013,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do processo nº TC-017.060/2013-3, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão
por meio do Of. CAE nº 37/2013-Circular.
Informo, ainda que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 191/2013/CAE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 6 de agosto de 2013, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 39 de 2013
(nº 114/2013-BCB), de 29 de julho de 2013, do Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das
emissões do Real referentes ao segundo trimestre de
2013, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como
o relatório da execução da programação monetária. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do Of. CAE nº 37/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 192/2013/CAE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 45ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 6 de agosto de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 40 de 2013 (nº
247/2013-MF), de 29 de julho de 2013, do Ministério
da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art.
4º da Resolução do Senado Federal nº 20/04, relatório
sobre as emissões de títulos da República realizadas
no segundo trimestre de 2013. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do Of.
CAE nº 37/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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Of. nº 193/2013/CAE
Brasília, 6 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 45ª
Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos,
realizada em 6 de agosto de 2013, foi dado conhecimento
à Comissão do Aviso nº 41 de 2013 (Aviso nº 249/GMF/
MF-DF), de 30 de julho de 2013, do Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, relatório contendo
as características das operações de crédito analisadas no
âmbito daquele Ministério no mês de junho de 2013, e as
tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Encaminha, ainda, por meio do Anexo 5, comunicação das irregularidades constatadas no período, para atendimento ao art. 24, § 2º, da Resolução do Senado Federal
nº 43/01. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do Of. CAE nº 37/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Os Avisos nºs 36 a 41, de 2013, vão
ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 968 de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
o Projeto de Resolução do Senado nº 43, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
120, de 28 de agosto de 2013, da Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da
Presidência da República, em resposta ao Requerimento nº 679, de 2013, de informações, de autoria do
Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu do Ministro de Estado da Integração Nacional o Ofício nº 341, de 2013,
na origem, que encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, o Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO), referente ao exercício de 2012.
O expediente foi autuado da seguinte forma:
Ofício nº 30, de 2013-CN, que seguirá à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e será publicado no Diário do Senado Federal
de 3 de setembro do corrente.
Ofício “S” nº 36, de 2013, que seguirá às Comissões
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle e de Desenvolvimento Regional e Turismo.
Um exemplar seguirá à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício nº 30, de 2013-CN:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Setembro de 2013

206

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59037

SETEMBRO DE 2013
59038 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207

Setembro de 2013

208

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59039

SETEMBRO DE 2013
59040 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209

Setembro de 2013

210

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59041

SETEMBRO DE 2013
59042 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211

Setembro de 2013

212

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59043

SETEMBRO DE 2013
59044 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213

Setembro de 2013

214

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59045

SETEMBRO DE 2013
59046 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215

Setembro de 2013

216

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59047

SETEMBRO DE 2013
59048 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217

Setembro de 2013

218

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59049

SETEMBRO DE 2013
59050 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219

Setembro de 2013

220

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59051

SETEMBRO DE 2013
59052 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Setembro de 2013

222

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59053

SETEMBRO DE 2013
59054 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223

Setembro de 2013

224

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59055

SETEMBRO DE 2013
59056 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225

Setembro de 2013

226

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59057

SETEMBRO DE 2013
59058 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227

Setembro de 2013

228

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59059

SETEMBRO DE 2013
59060 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229

Setembro de 2013

230

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59061

SETEMBRO DE 2013
59062 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231

Setembro de 2013

232

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59063

SETEMBRO DE 2013
59064 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233

Setembro de 2013

234

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59065

SETEMBRO DE 2013
59066 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235

Setembro de 2013

236

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59067

SETEMBRO DE 2013
59068 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237

Setembro de 2013

238

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59069

SETEMBRO DE 2013
59070 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239

Setembro de 2013

240

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59071

SETEMBRO DE 2013
59072 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241

Setembro de 2013

242

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59073

SETEMBRO DE 2013
59074 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243

Setembro de 2013

244

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59075

SETEMBRO DE 2013
59076 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

245

Setembro de 2013

246

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59077

SETEMBRO DE 2013
59078 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

247

Setembro de 2013

248

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59079

SETEMBRO DE 2013
59080 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

249

Setembro de 2013

250

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59081

SETEMBRO DE 2013
59082 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251

Setembro de 2013

252

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59083

SETEMBRO DE 2013
59084 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253

Setembro de 2013

254

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59085

SETEMBRO DE 2013
59086 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255

Setembro de 2013

256

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59087

SETEMBRO DE 2013
59088 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257

Setembro de 2013

258

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59089

SETEMBRO DE 2013
59090 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259

Setembro de 2013

260

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59091

SETEMBRO DE 2013
59092 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261

Setembro de 2013

262

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59093

SETEMBRO DE 2013
59094 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263

Setembro de 2013

264

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59095

SETEMBRO DE 2013
59096 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265

Setembro de 2013

266

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59097

SETEMBRO DE 2013
59098 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267

Setembro de 2013

268

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59099

SETEMBRO DE 2013
59100 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269

Setembro de 2013

270

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59101

SETEMBRO DE 2013
59102 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271

Setembro de 2013

272

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59103

SETEMBRO DE 2013
59104 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273

Setembro de 2013

274

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59105

SETEMBRO DE 2013
59106 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275

Setembro de 2013

276

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59107

SETEMBRO DE 2013
59108 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277

Setembro de 2013

278

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59109

SETEMBRO DE 2013
59110 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279

Setembro de 2013

280

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59111

SETEMBRO DE 2013
59112 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281

Setembro de 2013

282

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59113

SETEMBRO DE 2013
59114 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283

Setembro de 2013

284

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59115

SETEMBRO DE 2013
59116 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

285

Setembro de 2013

286

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59117

SETEMBRO DE 2013
59118 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

287

Setembro de 2013

288

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59119

SETEMBRO DE 2013
59120 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

289

Setembro de 2013

290

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59121

SETEMBRO DE 2013
59122 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

291

Setembro de 2013

292

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59123

SETEMBRO DE 2013
59124 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

293

Setembro de 2013

294

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59125

SETEMBRO DE 2013
59126 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

295

Setembro de 2013

296

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59127

SETEMBRO DE 2013
59128 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

297

Setembro de 2013

298

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59129

SETEMBRO DE 2013
59130 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

299

Setembro de 2013

300

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59131

SETEMBRO DE 2013
59132 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

301

Setembro de 2013

302

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59133

SETEMBRO DE 2013
59134 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

303

Setembro de 2013

304

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59135

SETEMBRO DE 2013
59136 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

305

Setembro de 2013

306

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59137

SETEMBRO DE 2013
59138 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

307

Setembro de 2013

308

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59139

SETEMBRO DE 2013
59140 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Setembro de 2013

310

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59141

SETEMBRO DE 2013
59142 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311

Setembro de 2013

312

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59143

SETEMBRO DE 2013
59144 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313

Setembro de 2013

314

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59145

SETEMBRO DE 2013
59146 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

315

Setembro de 2013

316

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59147

SETEMBRO DE 2013
59148 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

317

Setembro de 2013

318

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59149

SETEMBRO DE 2013
59150 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

319

Setembro de 2013

320

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59151

SETEMBRO DE 2013
59152 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

321

Setembro de 2013

322

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59153

SETEMBRO DE 2013
59154 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

323

Setembro de 2013

324

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59155

SETEMBRO DE 2013
59156 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

325

Setembro de 2013

326

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59157

SETEMBRO DE 2013
59158 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

327

Setembro de 2013

328

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59159

SETEMBRO DE 2013
59160 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

329

Setembro de 2013

330

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59161

SETEMBRO DE 2013
59162 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

331

Setembro de 2013

332

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59163

SETEMBRO DE 2013
59164 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

333

Setembro de 2013

334

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59165

SETEMBRO DE 2013
59166 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

335

Setembro de 2013

336

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59167

SETEMBRO DE 2013
59168 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

337

Setembro de 2013

338

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59169

SETEMBRO DE 2013
59170 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

339

Setembro de 2013

340

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59171

SETEMBRO DE 2013
59172 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

341

Setembro de 2013

342

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59173

SETEMBRO DE 2013
59174 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

343

Setembro de 2013

344

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59175

SETEMBRO DE 2013
59176 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345

Setembro de 2013

346

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59177

SETEMBRO DE 2013
59178 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347

Setembro de 2013

348

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59179

SETEMBRO DE 2013
59180 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349

Setembro de 2013

350

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59181

SETEMBRO DE 2013
59182 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351

Setembro de 2013

352

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59183

SETEMBRO DE 2013
59184 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Setembro de 2013

354

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59185

SETEMBRO DE 2013
59186 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Setembro de 2013

356

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O calendário de tramitação do Ofício do
Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art.
120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) –
Leitura: 2-9-2013
prazo para publicação e distribuição

até 7/9
até 22/9
até 27/9
até 4/10

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

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso nº 11, de 2013, interposto no prazo
regimental no sentido de que seja submetido ao Plenário
o Projeto de Lei do Senado nº 145, 2008, do Senador
Neuto de Conto, que altera o art. 35 da Lei nº 9.250, de
26 de dezembro de 1995, para elevar a idade dos dependentes para fins de Imposto de Renda da Pessoa Física.
É o seguinte o Recurso:
RECURSO Nº 11, DE 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno do Senado Federal, interpomos recurso para
apreciação do Projeto de Lei do Senado nº 145, de
2008, que “Altera o art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para elevar a idade dos dependentes para fins de Imposto de Renda da Pessoa Física”,
pelo Plenário.
Sala das Sessões, agosto de 2013.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A matéria ficará perante a Mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2012 (nº
7.260/2002, na Casa de origem, do Deputado
Lincoln Portela), que dispõe sobre a manutenção
de instalações e equipamentos de sistemas de
climatização de ambientes;
– Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2009,
do Senador Valdir Raupp, que altera o art. 57 da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das
Eleições), para explicar a aplicação das normas
de propaganda eleitoral às rádios comunitárias;
– Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2010, da
Senadora Selma Elias, 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;
– Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2012,
do Senador Eduardo Amorim, 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; e
– Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2013, do
Senador Lobão Filho, 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.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2012, aprovado com emenda, volta à
Câmara dos Deputados; os Projetos de Lei do Senado nºs 212, de 2009; e 244, de 2012, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados; e os Projetos de Lei
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do Senado nºs 240, de 2010; e 51, de 2013, rejeitados, vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário que
será publicado, no Diário do Senado Federal do dia 3
de setembro do corrente, o Parecer nº 50 de 2013-CN,
concluindo pelo arquivamento do Aviso do Congresso
Nacional nº 11 de 2013, referente à complementação
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de informações, pelo Tribunal de Contas da União,
sobre obras com indícios de irregularidades graves.
Nos termos do art. 123 da Resolução nº 1/2006CN, ficará aberto, a partir da publicação, o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recursos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido, a fazer uso da palavra, o primeiro
orador inscrito, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Ana Amélia e Senador Simon,
hoje é uma sessão de debate na Casa, sexta e segunda, mas sempre eu vou registrar – e V. Exª pode
reforçar – que a gente tem o maior carinho por todos
os Estados, mas hoje o Rio Grande do Sul está aqui
eu não diria assumindo todas as cadeiras, mas são
três Senadores do mesmo Estado: V. Exª presidindo,
eu falando e o Senador Simon me dando a honra de
assistir a meu pronunciamento. Sei que, em seguida,
ele vem à tribuna, daí eu vou assistir ao pronunciamento dele, como assistirei ao seu também.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O que, aliás, não é raro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Que não é raro.
Senadora Ana Amélia, eu tenho vindo à tribuna
tratar de alguns temas, e hoje o tema que vou tratar é
o sistema portuário do Brasil.
Srª Presidenta, durante o mês de maio, o Congresso Nacional vivenciou uma importante batalha travada
nas trincheiras da democracia, o que é muito bom, que
foi a votação da Medida Provisória n° 595, de 2012,
cujo objetivo maior é modernizar os portos brasileiros.
Além dos trabalhos realizados pela Comissão
Mista, que aqui eu quero elogiar, foram horas e horas
de discussões para que pudéssemos, finalmente, decidir qual seria o melhor texto que modernizasse os
portos do País.
Não tenho dúvida, Srª Presidenta, de que o Congresso Nacional aperfeiçoou o texto que veio do Palácio do Planalto, e que foi brilhante também a iniciativa,
cumprindo, assim, seu papel de refletir os anseios da
sociedade brasileira.
Quero aqui, portanto, cumprimentar tanto o Executivo, como todos os parlamentares por esse trabalho.
Em especial, rendo aqui as minhas homenagens ao
Relator da matéria, Senador Eduardo Braga, porque
as centrais sindicais e confederações com as quais
eu tenho uma relação mais direta me disseram que S.
Exª foi incansável na busca de consolidar um acordo.
Enfim, foi uma árdua missão, que consolidou as 645
emendas apresentadas por Deputados, Senadores
e pela sociedade civil. Quero também cumprimentar
todos os servidores do Congresso que estiveram empenhados em apoiar esse trabalho, para que a maté-
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ria, enfim, fosse aprovada a contento, especialmente,
nesse caso, os consultores da Casa.
A Medida Provisória n° 595, de 2012, transformada no Projeto de Lei de Conversão n° 9, de 2013, era
e é absolutamente necessária para o País.
Agiu bem a Presidenta Dilma Rousseff ao encaminhá-la ao Congresso, pois o Brasil e o nosso povo
não podia mais esperar.
É claro e evidente que um projeto de lei é sempre melhor, para valorizar os trabalhos legislativos e
ampliar os debates com a sociedade civil, do que uma
medida, mas foi um caso de urgência, sim, e a sua
não aprovação implicaria um enorme prejuízo ao País.
Como é do conhecimento de todos, é frequente
vermos as longas filas de caminhões à espera para
descarregarem suas cargas nos portos de Santos e
Paranaguá, ou mesmo lá nos portos de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E isso acontece devido
aos problemas que existem hoje nos nossos portos.
E são basicamente três tipos de problemas que verificamos: os de infraestrutura, os operacionais e os
administrativos.
Quanto à infraestrutura, o que vemos hoje, Srª
Presidenta, são portos que não possuem acesso adequado, tanto ferroviário quanto rodoviário.
Há um estrangulamento na movimentação das
cargas, seja na exportação, seja na importação, o que
gera lentidão no processo.
Temos também o problema do baixo calado de
muitos portos, o que impede a atracação de navios
de grande porte. Além disso, nossos principais portos
estão localizados em zonas urbanas, e não off-shore,
como seria o ideal, como é a tendência atual.
Vejam, por exemplo, o que acontece no Porto de
Santos: a Prefeitura de Cubatão, Município da região
metropolitana da Baixada Santista, limitou, por decreto,
o funcionamento de dois pátios reguladores ao horário
comercial – das 8h às 18 h –, comprometendo, assim,
a logística de acesso aos terminais. Isso porque os
pátios reguladores têm 1,6 mil vagas estáticas, com
o giro de 3,5 mil a 4 mil caminhões durante 24 horas.
Com o decreto, perdem-se 14 horas de operação, com
inegáveis prejuízos operacionais para o porto. A justificativa da Prefeitura de Cubatão – que é um grande
centro – para a medida foi que isso reduziria o impacto
das atividades portuárias no Município. Se o Porto de
Santos fosse do tipo que hoje utilizam os portos modernos, isso não aconteceria.
Esses problemas de infraestrutura geram outros
de caráter operacional: o elevado custo médio e a baixa
produtividade. No Brasil, o custo médio é de US$200
por contêiner, um dos mais caros do mundo. Na Europa, por exemplo, o custo médio por contêiner é de
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US$100; na Ásia, é de US$75. Mesmo que os custos
fossem equivalentes, nós perderíamos na produtividade
porque aqui movimentamos cerca de 20 contêineres
por hora, enquanto os portos asiáticos, por exemplo,
movimentam 100 contêineres por hora.
Todo esse conjunto de fatores é agravado, ainda,
pelos problemas burocráticos. O exemplo disso é o seguinte: um comandante de navio de bandeira estrangeira que chega ao Brasil precisa entregar cerca de
190 informações às autoridades do Governo brasileiro
para acontecer a entrega da mercadoria. Às vezes, a
mesma informação segue em documentos diferentes
para a Receita, a Marinha, a Anvisa e a Polícia Federal. Para sair do País, a situação não é diferente: dos
13 dias da jornada de um contêiner rumo à exportação, seis são gastos com papelada no porto, segundo
o próprio Banco Mundial. Cingapura, que tem o melhor desempenho desse ranking, gasta um dia, e nós
gastamos seis; os Estados Unidos gastam dois dias,
e nós gastamos seis.
Esse é um dos fatores que explicam por que o
preço para exportar um contêiner no Brasil é mais do
que o dobro do que é cobrado na Europa – US$2,215
contra US$1,028 dos europeus.
Outra questão é que a tarifa portuária e o arrendamento portuário são calculados sem levar em conta
os custos dos portos.
Esse, Srª Presidenta, é um breve quadro do que
vemos em nossos portos hoje, um sistema antigo,
cuja origem remonta a 1808, quando D. João VI abriu
os portos brasileiros às nações amigas, e que sofreu
muito poucas modificações ao longo desses 200 anos.
As mais recentes foram as advindas da chamada Lei
da Modernização dos Portos (Lei nº 8.630, de 1993)
e do Decreto nº 6.620/2008, que, apesar de seus méritos, não deram os resultados esperados, razão pela
qual o Governo optou por editar essa medida provisória sobre o assunto.
É importante destacar, Srª Presidenta, que o
comércio internacional do Brasil cresceu 300% entre
2003 e 2011. Contudo, nossos portos estão do mesmo tamanho em que estavam, há 10 anos. Além disso,
90% de nosso comércio internacional passa pelos portos em termos de volume, e 80%, em termos de valor.
Com isso, só não tivemos um apagão portuário
ainda em virtude dos investimentos que foram feitos
pelo setor privado nos terminais arrendados.
Quero destacar também que o Estudo de Pesquisa Econômica Aplicada da Presidência da República, Ipea, desde 2008, já vinha apontando os principais problemas vivenciados pelos portos brasileiros,
tendo constatado que o Brasil ocupa a posição de nº
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123 no ranking de 134 países, no que diz respeito à
qualidade dos portos.
A partir dessa constatação, o Ipea elaborou um
documento intitulado Mapeamento Ipea de Obras Portuárias, no qual identifica a necessidade da realização
de 265 obras de infraestrutura portuária ao custo de
aproximadamente R$43 bilhões, para mitigar as dificuldades do setor portuário nacional.
Ciente disso, o Governo Federal lançou o Programa de Investimento em Logística, por meio do qual
pretende aplicar R$54,2 bilhões para modernizar a
infraestrutura do setor portuário brasileiro até 2017, o
que representa dez vezes o que foi investido no setor
na última década.
Por sua vez, o Projeto de Lei de Conversão nº 9
procura equacionar os principais problemas apontados pelos especialistas na matéria, com o objetivo de
modernizar os portos brasileiros.
A partir de sua entrada em vigor, o Governo vai
licitar novos portos à iniciativa privada. Será um mecanismo novo para o Brasil. Inicialmente, estão previstos
três novos portos: Manaus, Ilhéus e Espírito Santo.
Na Inglaterra, a maioria dos portos são privados,
e Roterdã abriu seu capital no ano passado, passando
a ser de economia mista.
Os portos da China também funcionam sob o
regime de economia mista. Então, acho que esse é o
caminho que o Brasil deve seguir e já está seguindo,
acompanhando a tendência mundial do segmento.
Ficam aqui meus cumprimentos ao Presidente Lula e
à Presidenta Dilma, pois foi com o ex-Presidente Lula
que esse debate começou.
Muito bem, Srª Presidenta. O Congresso fez sua
parte. O Governo também está fazendo a sua. A Presidenta Dilma ainda tem tempo, até 5 de junho, para
aprofundar o debate sobre o projeto: o que deve vetar,
o que não deve vetar ou sancioná-lo na íntegra.
Agora, a partir da entrada em vigor da nova Lei
dos Portos, precisamos estar cientes dos problemas e
desafios a serem enfrentados para que continuemos
crescendo.
No Brasil, existe uma crônica defasagem de tempo entre o Governo anunciar um programa e ele, efetivamente, surtir efeitos. Vamos ver como será essa
nova lei na prática. Estou esperançoso de que vamos
caminhar bem, em sintonia – empregado, empregador,
sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empresários, respectivas federações, confederações e centrais.
Um dos grandes desafios, sem dúvida, será acelerar os investimentos em logísticas, de forma simultânea. De nada adiantará liberar a construção de mais
terminais se não houver rotas de escoamento até os
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complexos marítimos, seja por meio de rodovias, ferrovias ou, como eu falava outro dia, hidrovias.
Há também o problema da armazenagem. O
Brasil não tem uma capacidade estática de armazenamento de grãos, o que gera uma necessidade imediata de exportar a produção. Srª Presidenta, ou seja,
muitas vezes, o armazém do produtor são os próprios
caminhões que transportam a safra até o porto. Com
isso, não se aproveitam preços melhores dentre a
safra, por exemplo, e ainda se perde muita coisa no
chamado transporte rápido, por medo de que os produtos estraguem.
Outro problema que também precisa ser enfrentado é o chamado Porto Sem Papel, um programa do
Governo Federal que, desde 2010, vem sendo implantado nos portos brasileiros com o objetivo de reduzir a
burocracia; mas, paradoxalmente, acabou criando mais
burocracia e, por isso, tem de enfrentar esse debate.
Isso porque os órgãos do Governo ainda não estão adequadamente preparados para o Programa sem
burocracia, o que obriga as empresas a inserirem as
informações no sistema – é claro – eletrônico e a entregarem os documentos requeridos fisicamente em
papel. Quer dizer, fazem duas vezes.
Srª Presidenta, esses são alguns desafios que
teremos de enfrentar, Senhoras e senhores, Senadores e Senadoras, porque a MP dos Portos não vai,
por si mesma, resolver todos os problemas, embora
seja – reconheço aqui e foi essa a linha do meu pronunciamento – um passo importantíssimo para a modernização e a competitividade dos portos brasileiros.
Para finalizar, Srª Presidenta, quero destacar os
expressivos ganhos obtidos pelos trabalhadores portuários que li aqui no dia da votação.
Nesse sentido, primeiramente, é importante destacar que o texto final do Projeto de Lei de Conversão
nº 09, de 2013, manteve a existência do órgão gestor
de mão de obra, mas criou a opção para os portos
privados contratarem trabalhadores por prazo indeterminado, sem a intermediação do órgão, respeitado o
disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho,
o que valoriza o diálogo entre as partes.
Outro ponto importante foi a criação de um fórum
permanente tripartite entre Governo, trabalhadores e
empresários, para as questões, por exemplo, de formação profissional do chamado ensino técnico. E aí eu
me lembro do Fundep, que está aqui para ser votado
ainda, de nossa autoria.
Foi também estabelecida a participação de representantes dos trabalhadores e empresários no
Conselho de Administração ou órgão equivalente na
administração do porto.
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Outra conquista que merece destaque, Srª Presidenta, é que foram garantidas a renda mínima para
os portuários e a aposentadoria aos 60 anos, nos casos em que o portuário não obtiver as condições mínimas para receber o benefício. Se tiver 60 anos, ele
recebe igual.
Portanto, senhoras e senhores, o Brasil e o Congresso Nacional estão de parabéns. Fizemos o nosso
trabalho e continuaremos fazendo.
Como sempre digo, fizemos muito, mas há muito
ainda por fazer. É lógico que há ainda um longo caminho a percorrer, mas já demos o primeiro passo, que é
mostrar, de forma categórica, que o Brasil busca, com
firmeza, o seu glorioso futuro.
Srª Presidenta, usando os meus últimos minutos, não posso deixar de comentar que fiz aqui, na
sexta-feira, um movimento de mobilização, de pressão, coordenado pelas centrais e confederações de
trabalhadores de todo o País.
Eu quero, mais uma vez, cumprimentar todas as
centrais, todas as confederações, todos os sindicatos,
todas as associações, o movimento estudantil, que se
somou em um movimento de pressão no dia, da última
sexta-feira, em que houve essa mobilização nacional,
com greves parciais mas importantes.
Acho importante porque tem que ter coragem,
tem que ousar fazer e acreditar que pode acontecer.
Foi isso que fizeram as centrais, e nós vemos que
grande parte do Brasil aderiu a esse movimento. Eu sei
que muitos gostam de dizer “parecia um feriado”, mas
a greve é isso. Greve não é só milhões nas ruas. Eu
cansei de fazer quando estava na atividade sindical e
dizia para os trabalhadores: “Querem ajudar? Fiquem
em casa. Não vão trabalhar.” Nesse dia, as máquinas
ficavam paradas.
O movimento, mais uma vez, no meu entendimento, surtiu o efeito. Já está estabelecido na pauta
dos trabalhadores que o ponto número um é o fim do
fator, é o reajuste do aposentado, é o fim do voto secreto, é a redução de jornada sem redução de salário,
é mais investimento. Como os movimentos de junho
e julho mostraram na educação, na saúde, na segurança. Estamos vivendo um belo momento. Pra mim,
o pior dos mundos é quando os movimentos sociais
ficam anestesiados, e isso aconteceu em um período.
Que bom que a partir de junho e julho houve
essa pressão popular. O próprio Congresso avançou
em alguns temas e em outros não tanto, como aquela
votação infeliz, como já falei na sexta passada, onde
um Parlamentar que vai ficar no cárcere por 13 anos foi
absolvido pela Câmara dos Deputados. É lamentável,
e eu me lembro que, mais uma vez, falei aqui na sexta
e reafirmo agora uma das bandeiras para que a gente
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saia dessa situação, quase de limbo, que ninguém sabe
quem é quem, é como se houvesse um ponto obscuro
no meio da caminhada da própria democracia, que é
o tal de voto secreto.
Esse tal de voto secreto, que é um instrumento
ainda do tempo da ditadura, não tem sentido no Estado democrático de direito cada um não assumir a
responsabilidade do seu voto. Nós estamos marcando
uma série de reuniões, inclusive, com o Presidente da
Câmara e do Senado, para que a gente vote de uma
vez por todas o fim do voto secreto em todas as situações. Não há explicação para motivo nenhum. Olha o
que aconteceu recentemente aqui neste plenário: duas
autoridades reconhecidas pelo trabalho que fizeram ao
País no voto secreto acabaram não sendo aprovados.
Vejam o que aconteceu com os vetos.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Houve veto que por um voto não caiu e ninguém
sabe quem é quem. E vejo agora na apreciação, enfim,
da cassação do mandato de um parlamentar que não
fomos nós que julgamos, o Supremo já julgou. Ele vai
ter que responder na prisão por sua conduta e não
tem sentido o Congresso não se posicionar. Pelo contrário, se posicionou de forma totalmente equivocada
deixando ainda a dúvida no ar de quem foi que votou
ou não pelo afastamento do parlamentar.
Enfim, Srª Presidenta, termino aqui, agradeço
os cincos que me foi dado, fiz o meu pronunciamento
principal na íntegra e fiz um comentário rápido sobre
o que aconteceu na sexta, que eu acho que é positivo,
o pior de tudo é a inércia, é fazer de conta que nada
está acontecendo. Ao mesmo tempo falei aqui das bandeiras que o movimento sindical e social colocou nas
ruas, mas dei um destaque especial pelo fim do voto
secreto. O fim do voto secreto para mim...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... será um instrumento, inclusive, de combate
á corrupção.
Era isso Srª Presidenta, conclui o meu pronunciamento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Paulo Paim,
V. Exª tem toda a razão em relação à modernização
do sistema portuário. A Presidente Dilma realmente
cumpriu uma etapa relevante e importante. Nós não
podemos perder competitividade, quanto mais exportamos, mais empregos nós geramos, esse é o ponto
que interessa. V. Exª tem batido muito nisso, defendendo o interesse do empregado, da empregabilidade e
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também dos próprios empreendedores, porque se não
há empreendedor não há emprego
E também queria me solidarizar com V. Exª a
respeito da questão do voto secreto. Não há mais dúvida, se na quarta-feira passada o voto fosse aberto,
não estaríamos chorando o leite derramado. Parabéns
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra o
Senador Pedro Simon, saudando também os visitantes que nos dão honra da visita e da presença nesta
segunda-feira aqui nas galerias do Senado Federal.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – O Senador Paim chamou “Srª Presidenta”,
ele atendeu o que a Presidenta quer. Embora numa
longa conversa com o Senador Brossard, ele diz que,
com todo o respeito à Presidenta, ele acha que deve
ser “Srª Presidente”.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Eu prefiro assim: “Presidente”.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – E eu, com todo o respeito à Presidenta, eu fico
com Paulo Brossard: “Srª Presidente”.
Hoje é um dia em que se inicia a Semana da Pátria. Eu, que venho das calendas gregas, quando era
guri, a Semana da Pátria era uma semana, realmente,
muito importante. Nós vivíamos num regime fechado
do Presidente Getúlio Vargas. Ficou em mim a imagem
– embora eu até hoje seja um admirador do Presidente Getúlio Vargas – da obra que ele fez, depois, pelo
Brasil, mas me lembro de como me irritava a gente
ter que marchar: “Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, abre
as asas sobre nós”. Quer dizer, criando a figura de
um mito e tudo girava em torno dele. Aquela Semana
da Pátria, tinha um lado interessante: realmente, nós
aprendíamos a gostar do nosso País, éramos levados
a respeitar o nosso País.
Hoje continua a Semana da Pátria, mas na verdade a Semana da Pátria, o que tem, o que marca, é
o desfile das Forças Armadas no dia 7 de setembro.
Com a ditadura, desapareceu o desfile da mocidade, o que é uma pena. Houve época – e eu me lembro
bem – em que o desfile da mocidade era muito mais
bonito que o desfile militar, em que há aquelas Forças,
às vezes com um tanque ou uma metralhadora, uns a
cavalo etc. e tal. O da mocidade, não!
Era muito interessante, pois havia um colégio
masculino e um feminino. Nós éramos do Rosário e
apaixonados pelas gurias do Bom Conselho; os do
Anchieta eram apaixonados pelas gurias do Sévigné;
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os do Júlio de Castilho eram apaixonados pelas meninas do Colégio Farroupilha. Isso era feito de uma
forma muito bonita. A banda do Rosário, por exemplo,
marchava com o rosário por todo o desfile; depois
deixava o rosário e voltava para trazer o Colégio Bom
Conselho. Hoje isso não existe; poderia voltar a existir.
Falo isso porque, nesta Semana da Pátria, neste
Sete de Setembro, estão marcadas ações por parte
de jovens, manifestações que deixam a interrogação
do que poderá acontecer.
Há muito tempo, nobre Presidente, desde que
eu era jovem estudantil, participei da União Nacional
dos Estudantes (UNE), do centro acadêmico, ou seja,
participei da vida estudantil o tempo todo. Eu aprendi,
na mocidade, com nossa gente, a olhar pelo Brasil. Ao
sair da faculdade e entrar na política, um ano depois,
como Deputado com seu primeiro mandato, vem a tal
da revolução e, quando vejo, estou na Presidência do
Partido no Rio Grande do Sul, um gurizinho bobo que
não sabia o que fazer. Desde então estou até hoje
neste corre-corre que não para.
Mas eu me lembro que, depois, já naquela época, a Semana da Pátria contava com a participação
dos jovens e havia movimentos bonitos. Um deles, por
exemplo, foi O Petróleo é Nosso! Lá, em Porto Alegre,
nós colocamos uma torre de petróleo ali na Praça da
Alfândega. Durante todo tempo... Naquela altura, era
meio absurdo, pois não havia petróleo em lugar nenhum.
As informações genéricas eram de que havia no
Brasil um pouquinho de petróleo ali na Bahia ou coisa
que o valha. Monteiro Lobato debatendo, dirigindo e
mais pessoas. Esse movimento foi feito nesse sentido.
Hoje, o Paim falou sobre o movimento dos trabalhadores organizados na semana passada. Eu acho
que foi tranquilo, foi bom. É engraçado porque, embora sendo do PT, foi um movimento pacífico, ordeiro,
organizado, quase igual aos do tempo da ditadura,
com os militares marchando em ordem, unidos, por
determinação do governo. Vamos marchar! Por quê?
Vamos lá! Saíram-se bem. Não teve maior significado,
mas se saíram bem.
Nós sabemos por que eles saíram. Eles saíram
porque está ficando muito ruim perante a sociedade
brasileira. A CUT, a Força Sindical, a UNE desaparecem do meio do povo. Não se vêem mais; são grandes
forças, importantes, são representantes da nossa sociedade e sempre estiveram na linha avançada.
A entidade encarregada da realização da reforma agrária, os jovens estudantes da UNE e a CUT
estavam à frente de todos os movimentos e, agora,
de repente, ela foi se recolhendo, foi se recolhendo. O
debate foi muito delicado. Ficar na rua e debater era o
comum da UNE e da CUT.
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Antes eles ficavam na rua batendo, gritando,
protestando, e ficava por aí. Mas, de repente, vem um
partido e um governo forte que os convida para participar do governo. Aí é diferente. Olha, UNE, você vai
ter a sede mais bonita do mundo. A sede mais bonita
do mundo? Lá, na praia do Flamengo. Vira-se governo.
Olha, UNE, você vai ter carteiras de estudantes não só
para cinema, mas também para futebol, para teatro,
para concerto, e só uma entidade vai vender essas
carteiras: a de vocês. Não tem centro acadêmico, não
tem união estadual, não tem mais ninguém, são só vocês. É um mar de dinheiro. Eu vou brigar com o cara?
Então a UNE tem grandes propostas como essa
que eu tenho dito. Por exemplo, ela está defendendo a
liberdade sexual, a homossexualidade etc., mas com
relação ao Governo, nesta hora em que estamos vivendo, é uma piada. E com relação à CUT é a mesma
coisa. Dá pena ver.
As coisas são tão engraçadas... Gosto muito
do presidente da Força Sindical. Ele está lá no PDT,
é Deputado do PDT, mas está criando outro partido.
Quer dizer, é hoje do PDT, é o chefão do PDT em São
Paulo, mas está organizando outro partido. E agora
a direção do PDT, diz a imprensa, vai se reunir para
dizer: se quer criar outro partido, vá criar lá fora, mas
não dentro do PDT.
Então, a imprensa estava batendo muito nessas
entidades. Elas resolveram fazer o movimento que fizeram, pacífico, tranquilo; as forças militares estavam
ali para garantir, como guardas de trânsito, para as
pessoas saírem, para darem lugar. Foi bom. Não houve nada de mais, de bom nem de ruim. O problema é
que esse movimento, dizem, foi feito tendo em vista a
preocupação com o Sete de Setembro, em que estaria
prevista ou, melhor dito, está prevista uma manifestação da mocidade. A mocidade, que lutou pelas Diretas
Já, lá atrás; a mocidade, que lutou pela Ficha Limpa e
pelo mensalão. Esses jovens estão se manifestando,
estão falando, estão dialogando e estão convocando um
grande movimento – não sei como vai ser, nem onde
vai ser, mas se pretende pelo Brasil todo – a favor da
liberdade, da ética, da moral e, muitas vezes, batendo,
e com razão, no Congresso Nacional.
Sei que a maioria do povo brasileiro, inclusive
meus irmãos, que estão me assistindo pela TV Senado, está ainda conturbada com esse negócio dessa
gurizada, que se reúne convocada não sei por quem,
lá não sei onde e pelo motivo não sei qual. Mas, afinal, o que são? Uma coisa que eles fazem questão de
dizer, absolutamente, é que não são partidários, não
gostam dos partidos políticos. Não posso criticá-los por
isso. Eu, na minha vida inteira, sou de partido político,
mas também não gosto. Se dependesse de mim, tinha
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que mudar muita coisa nos partidos políticos. Então,
eles fazem questão de dizer que o movimento deles
não é favor do Governo nem contra o Governo, não é
do partido A nem do partido B. É a favor do Brasil, da
ética, das transformações que são necessárias. Mas,
se for uma reforma ética, uma reforma política, uma
reforma tributária, uma reforma do pacto democrático,
uma mudança na história do Brasil, eles são favoráveis. Qual o caminho a que eles querem chegar? O
caminho a que eles querem chegar é que a sociedade
brasileira e, de modo especial, a classe política, que
tem a responsabilidade de levar essas coisas adiante,
façam a sua parte.
Não há dúvida nenhuma da deterioração da vida
brasileira. Na sexta-feira eu mostrei, desta tribuna, a
capa do jornal Correio Braziliense, que falava em R$1
trilhão desperdiçado por ano no roubo, na falcatrua,
na anarquia, na desorganização e em tudo que há de
ruim na organização do Estado brasileiro. Se R$1 trilhão fosse aplicado na educação, na saúde, na segurança, faria com que o Brasil, em muito pouco tempo,
pudesse atingir patamares muito melhores do índice
de desenvolvimento e garantir melhorias na saúde pública. É com isso que a mocidade está preocupada. É
isso que a mocidade cobra, como cobrou deste Congresso Nacional em várias oportunidades, na semana passada, em meio a um movimento, em uma hora
muito importante do Brasil.
E agora, se Deus quiser, depois de amanhã,
quarta-feira, o Supremo define a “punidade” dos criminosos do mensalão, e o Brasil escreve uma história
emocionante na sua vida, terminando – terminando
não digo, porque seria exagero –, ou melhor, iniciando
para valer o fim da impunidade dos ladrões e dos criminosos que, sendo ricos, não vão para a cadeia. Se
for rico, tendo posição, sendo militar, sendo Senador,
sendo Deputado, sendo presidente de banco, tendo
dinheiro, podendo pegar um bom advogado, jamais vai
para a cadeia. Rouba à vontade, faz o que quer, mas
nada acontece. Essa é a tradição do Brasil.
Esse cidadão foi condenado pelo Supremo, e a
Câmara Legislativa, vergonhosamente, não confirmou
o Supremo. Foi o primeiro Parlamentar condenado pelo
Supremo. Levou a vida inteira para cassar um Deputado,
e a Câmara tenta rejeitar. E que coisa mais feia: tenta
rejeitar porque o voto é secreto. Não querem introduzir
no Congresso brasileiro o voto aberto.
O Presidente do Senado é fulano. Se eu sou a
favor, eu voto a favor; se eu sou contra, eu voto contra.
Para o Supremo Tribunal Federal, o Congresso
indica fulano. Se eu sou a favor, eu voto a favor; se eu
sou contra, eu voto contra.
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Para os cargos x das diversas entidades do Estado – para embaixador, uma infinidade de cargos –
que dependem do voto desta Casa, o voto tem que
ser aberto.
O voto secreto existe para garantir o povo, o cidadão, o eleitor humilde, em lugares onde há o capitão
de estância, o cara que manda, que pisa.
Hoje, graças a Deus, o Brasil é modelo na hora
de fazer uma eleição. A urna eleitoral do Brasil é um
exemplo para o mundo. Não há processo de votação,
nem nos Estados Unidos, nem onde quer que seja,
em que o voto é mais tranquilo, é mais firme, é mais
independente do que no Brasil. Isso é verdade. Mas
saber votar é diferente.
Ele não tem precisão; não tem coação, mas o que
há e que aparece muitas vezes é exatamente votar ou
por vantagem, ou por medo, ou por incompetência. Por
isso o voto é secreto.
O eleitor vai votar no prefeito. Só ele sabe em
quem. Só ele sabe quem é o candidato dele a Vereador, a Deputado estadual, a Deputado Federal, a Presidente da República. O voto do eleitor é secreto. Mas
eu estou aqui votando, e aquele que votou em mim
tem que saber em quem eu votei, o que eu fiz, como
votei o projeto tal, como votei a indicação do beltrano,
como procedi nas várias ações.
O voto tem que ser absolutamente aberto.
Pois está lá na Câmara o projeto já aprovado
nesta Casa. Nós votamos, o Senador Paim estava à
frente, um projeto do voto aberto. O Senado já votou,
por unanimidade, mas está na gaveta da Câmara.
Está na gaveta da Câmara. E porque está na gaveta
da Câmara, na quarta-feira passada, na hora de votar
a cassação do Deputado, o voto foi secreto. E, sendo
secreto, faltaram os votos necessários.
É claro que no dia 7 de setembro, a gurizada que
vai à rua irá protestar contra isso.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – Mas nós merecemos. Não é gritar, mas nós
merecemos.
Jovens, prossigam!
Quarta-feira, jovens, fiquem de olhos arregalados olhando para o Supremo, grande Supremo, que
está tendo grandes atitudes, grande Presidente. Esse
Supremo merece o respeito muito especial, muito especial. Esse Supremo foi praticamente todo indicado
pelo Lula e pela Presidenta, praticamente todo. O normal do Brasil – eles foram indicados há três, há quatro
anos pelo Lula ou pela Dilma – é votar a favor deles.
Era votar contra um projeto que ia machucar o PT. Estão tendo dignidade, estão tendo respeito, estão tendo
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atuação firme, inédita, porque o normal do Supremo
é deixar um projeto como esse ficar na gaveta, como
ficou, durante uns oito anos, no governo Fernando
Henrique; o Brindeiro, o Procurador-Geral da República, que foi um engavetador-geral, pois esse projeto
não saiu de sua gaveta.
Hoje está aí, voto em cima de voto, a figura do
revisor assustando a gente, mas felizmente ele está
falando cada vez mais sozinho. Figura como o Ministro a quem, quando foi indicado aqui, eu fiz as minhas
restrições; candidato duas vezes a Juiz de Direito, em
São Paulo, rodou as duas vezes; foi condenado em um
processo lá no Nordeste, um processo insignificante,
na minha opinião, está em recurso e ele vai ganhar.
Mas eu disse ao Presidente Lula na hora em que ele
entrou aqui: espera ele terminar esse processo, mas
não vote para o Supremo, é um homem que é réu, que
está respondendo a um processo, condenado. Mas ele
foi. Ele que foi homem particular do Chefe da Casa Civil,
José Dirceu; trabalhou ao lado dele permanentemente;
foi advogado do PT em várias campanhas, mas está lá
no Supremo. E não levanto nenhuma dúvida, não me
arrependo do voto que deu e acho que Deus sabe o
que faz. É bom ter o Sr. Toffoli lá, é bom ter o Sr. Revisor lá, porque ali o debate é aberto. Todo mundo está
dizendo o que tem que dizer. Mas eu acredito em uma
palavra final: que eu acredito.
Acho que foi magnífica a exposição do último Ministro que nós votamos para lá. Ele nos impressionou
desde o início pela sua fineza, pela presença da sua
palavra. E eu concordo com ele, quando diz que sofria
ao condenar uma pessoa como o Genoíno, um homem
cujo passado era de lutas, de defesa da democracia;
um homem que sempre tinha vivido e sempre viveu
em condições humildes e que ele não sabia de um fato
contrário. Eu concordo ipsis litteris com tudo o que ele
disse, mas também concordo com o que a Presidenta
do Tribunal Superior Eleitoral falou em resposta: “Esse
tribunal não está julgando a história, esse Tribunal está
julgando o fato, o ato. Ele tem todos os méritos que S.
Exª diz, mas aqui, aqui, ele foi culpado”.
Por isso é que eu digo, e pouca gente está reparando nisso, mas os membros do Supremo que estão
julgando foram indicados pelo Lula e pela Dilma. Isso
é mérito, isso é positivo, eu estou falando neste sentido, isso é altamente positivo. No cargo mais importante, mais significativo que o Supremo teve até hoje,
quando é de se imaginar que alguém que é indicado
por alguém vota a favor do alguém que o indicou? Eles
estão votando com a sua consciência.
E eu espero, Sr. Presidente, e eu creio...
(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Vou falar mais um pouquinho, Sr. Presidente. A
nossa querida Ana Amélia está ali...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O senhor sabe que aqui o senhor
manda, não pede.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – A nossa querida Ana Amélia está ali, mas depois eu não vejo mais ninguém... Porque um gaúcho
e, depois, novamente, um gaúcho, aí fica meio sem
graça a segunda rodada. Vamos ver se tem mais alguém do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – E ainda um aparte da Senadora
Ana Amélia. Eu só posso dizer sim.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – O que eu digo é que é um momento histórico.
Por isso, jovens que estão se preparando para o
7 de setembro façam um preâmbulo na quarta-feira.
Por que na quarta-feira? Porque, na quarta-feira, será
dado o voto que decide, mais uma vez, se há possibilidade de começar tudo de novo. Aceito o pedido –
e o pedido só tem um objetivo, o pedido da defesa:
começar tudo de novo. Esse é o Brasil. Por isso que
ninguém no Brasil vai para a cadeia. Porque começa,
recomeça, vai, revisão da revisão, não sei mais o quê,
não sei mais o quê, não sei mais o quê. Eu acho que
quarta-feira tem que terminar.
Eu já disse mil vezes, perdoem-me, mas um dos
fatos mais bonitos dos meus 83 anos foi quando, na
terça-feira, todas as vozes aqui no Senado – todas que
eu digo são as que falaram – que repudiavam a Ficha
Limpa, iam votar contra a Ficha Limpa, e a gurizada
encheu aqui, encheu com cruzes, com não sei mais o
quê, e nós aprovamos, por unanimidade.
O Senado aprovou, por unanimidade, o projeto
que, um dia antes, a unanimidade dos que se manifestavam para a imprensa dizia que ia recusar. E isso
é normal, não é um pecado. É normal que vendo,
caindo na rotina, que nem foi a sessão lá da Câmara
dos Deputados, que foi mal marcada, inclusive muita
gente não sabia, foi marcada de última hora, ninguém
tomou conhecimento e tal, é uma coisa. Agora, os jovens debatendo, discutindo e analisando, é outra coisa.
E pode ser, então, meus jovens, que, no dia 7 de setembro, quando vocês forem para as ruas, entre várias
outras questões, vocês tenham um motivo para bater
palma, para dizer que valeu a pena, que o Supremo
terá encerrado o mensalão, condenando, em definitivo,
aqueles que devem ser condenados.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Pedro Simon, é sempre...
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Quero salientar que eu tomei conhecimento de
que a presença de V. Exª na Expointer foi um sucesso.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Senador. Maior sucesso fez o Presidente
do Partido que o Senador...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Pessoas de todos os partidos, inclusive do meu,
fizeram questão de me cumprimentar. Diziam, um para
o outro: “É uma grande candidata”.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Com o que eu concordo plenamente.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Obrigada, Senador. O senhor é sempre generoso. Quero
assinar embaixo das declarações de V. Exª a respeito
deste momento e da Semana da Pátria e dessa movimentação dos jovens e do impacto disso sobre as
deliberações desta Casa. Não apenas a Ficha Limpa,
Senador Pedro Simon, mas também a PEC 37, que
estava para ser aprovada, não fosse a reação das ruas.
O que era a PEC 37? Os cartazes pediam: “Abaixo a
PEC 37!” Ela visava limitar ou cercear os poderes do
Ministério Público, que – entendo – é irmão siamês
da imprensa. Quanto maior for o aperfeiçoamento e o
fortalecimento da Justiça nas suas diversas instâncias,
mais bem servida estará a sociedade brasileira. Na
questão do julgamento que o Supremo está fazendo,
com raras exceções, de maneira absolutamente isenta
e que a sociedade está acompanhando, porque, com a
transmissão ao vivo pela TV Justiça, fica muito mais fácil
também acompanhar o desempenho dos magistrados...
Eu queria dizer que o fortalecimento da Justiça, especialmente na área eleitoral, é muito saudável e muito
importante. Daqui a pouco o Senador Paulo Paim, o
senhor e eu vamos receber o Presidente da Ajuris, Dr.
Pio Geovani Dresch, o Desembargador Marcelo Bandeira Pereira, que é Presidente do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, e a Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, Drª Elaine Macedo, que
estão defendendo e apoiando uma PEC de autoria do
Senador Pedro Taques, que amplia de sete para nove
os integrantes da composição dos juízes federais nos
tribunais regionais. Hoje é um juiz federal. Pela PEC
do Senador Pedro Taques, que tem parecer favorável
do Senador Anibal Diniz na Comissão de Constituição
e Justiça, em vez de sete membros da Justiça Eleitoral nos tribunais regionais eleitorais serão nove, dos
quais três, e não apenas um, serão juízes federais. Então, faço essa referência, para dizer que nós, os três
Senadores do Rio Grande do Sul, estamos apoiando
a PEC 31, que trata da ampliação da composição do
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Tribunal Regional Eleitoral, o que vai ser benéfico na
agilização desse processo. E quero renovar os meus
cumprimentos pela abordagem desse tema. Também
sou favorável ao projeto do Senador Paim e ao do Senador Alvaro Dias, que dá voto aberto especialmente
em cassação de mandato de parlamentares. Senador
Pedro Simon, muito obrigada.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Muito obrigado, querida Senadora.
Eu me dirijo através da TV Senado e fico impressionado. Está aí um fato que temos de apreciar:
a criação da TV Senado.
Eu fui dos que deram força desde o tempo do
Senador Antonio Carlos Magalhães e, depois, do Sarney como Presidente do Senado, que transformaram
aquela interrogação numa realidade.
TV Senado? Agora os Senadores vão transmitir
as suas ações pela televisão? A troco de quê?
Olha, hoje o Brasil é outro. E pode levar tempo
para chegar lá, mas está chegando. A TV Senado, a
TV Câmara, a TV da Justiça e até a TV Brasil, que publica os atos do Executivo, são mais ouvidas agora. E,
quando é um fato importante, quando é uma votação
importante...
Por exemplo, na CPI, eu me lembro de um momento em que o Requião quase aceitou um convite
da Globo para ser artista de televisão, da novela da
Globo. Ele era o relator da Comissão e era tão ouvido,
tão respeitado, tinha tanta simpatia, que disse: “Ah,
se estão me pedindo, acho que vou para a Globo”. A
concorrência, nos grandes debates da CPI do sistema
financeiro, a TV Senado chegava a bater, em condições
com as outras televisões.
É por isso que agora a gente pode falar isto:
Meus irmãos, jovens, vocês têm uma parte muito importante nessa continuidade. Na ditadura – hoje
está esclarecido –, nós levamos um tempo enorme
para começar a ter efeitos na derrubada da ditadura.
Foi um tempo em que estávamos nós, mas os jovens
não participavam. Quando os jovens foram para a rua,
a coisa começou a mudar.
Hoje, O Globo – e virei aqui em outra oportunidade falar sobre isso – faz mea-culpa, reconhecendo que
errou ao patrocinar, apoiar, como apoiou, o Movimento
de 1964. E, dentro disso, reconhece que foi um equívoco não dar a importância que merecia o movimento
dos jovens nas Diretas Já.
Por isso, jovens...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ...é bom vocês entenderem isso que eu quero
dizer. Nós estamos vivendo um dos momentos mais
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importantes na história de nosso País. A democracia,
graças a Deus, está consolidada. Podemos garantir,
com absoluta tranquilidade, que a democracia vai bem
no Brasil. Os militares estão no seu lugar. As lideranças
populares estão cada uma no seu lugar. Os jornais,
a seu jeito, estão, democraticamente, defendendo as
suas ideias. Os empresários estão dialogando com
trabalhadores, de um lado, e com o Governo, do outro.
Vai bem. Agora, a seriedade, a moral, a dignidade, a
honra, a decência vão muito mal.
Um trilhão...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ...de cruzeiros postos fora, na roubalheira e nas
burrices feitas por (Fora do microfone.) nós todos. Isso
é um crime. E acontece todos os dias.
Para todo lugar que nós vamos, é ladrão, é vigarista nos melhores lugares. E não vai um para a cadeia.
Nos jornais de hoje, minha querida Ana Amélia, ainda
não há condenado. Parece que vai haver. E já estão
sendo discutidas cadeias de luxo para os presos que
têm dinheiro. Já está sendo discutido, nos jornais de
hoje, como vai ser. Tem de ser suíte especial, tem de
ter televisão com Net. E o Deputado que não foi cassado, foi absolvido, disse: “Eu trago aqui o recado dos
presidiários: eles estão achando a comida muito ruim.
E eu também acho a comida muito ruim.” Os jornais
já estão respondendo. Pegue O Globo, O Estadão e o
Correio Braziliense de hoje. Vão mudar; já estão vendo
onde é que vão fazer penitenciárias especiais para o
preso que tem dinheiro. Onde é que eles vão encontrar
penitenciária especial?
Está aqui uma notícia importante:
O Ministro Luiz Roberto Barroso [a que me referi há poucos instantes] acaba de suspender
a decisão do Plenário da Câmara que manteve o mandato do Deputado Natan Donadon.
O ministro atendeu pedido feito em mandado
de segurança do Deputado Carlos Sampaio
(PSDB-SP). Na avaliação do ministro do STF,
todo condenado em regime fechado que tenha que permanecer detido sob esse regime
fechado, por prazo superior ao que lhe resta
de mandato, não pode exercer o cargo político.
Por isso, a decisão da Câmara que manteve o
mandato de Donadon seria inaplicável.
O Supremo Tribunal Federal deve divulgar, em
instantes, a íntegra do despacho de Barroso.
Meus cumprimentos ao Ministro Barroso. Ele fez,
realmente, o que a gente esperava.
Volto a dizer: por isso, eu falo a ti, meu prezado
jovem. Eu sou político, e vocês não gostam de político.
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E vocês têm razão de não gostarem de político. Acho
que não deve ser um ódio perpétuo, porque a política
é uma parte muito importante na democracia.
Prezados jovens, nós não temos como fazer a
democracia em um governo do povo sem partidos políticos. Não podemos voltar à velha Grécia, que é do
povo e pelo povo. As consultas eram feitas na praça
pública, perante o povo. Hoje, com as dimensões do
mundo, isso se torna impossível. Mas temos de reformar.
Não são 40 partidos políticos que vão resolver.
Não é a falta de ética e de moral que vai resolver. Mas
vocês têm razão. Eu participei de duas, três reuniões
de vocês, lá no canto, escondido, não querendo aparecer para não me meter. E vi quando os senhores
pediram que se afastassem as pessoas com bandeiras de partidos, e vi a preocupação permanente que
os senhores tinham para manter a ordem e o respeito.
No Sete de Setembro do ano passado, nós tivemos um fato magnífico aqui, na Esplanada dos Ministérios, algo que, realmente, o mundo olhou. À direita,
a Presidente da República, todo o mundo civil, todo o
mundo militar. Todas as autoridades assistiram a um
honroso desfile da Semana da Pátria, e as forças militares desfilaram. Do outro lado, à frente da Catedral, os
jovens desfilaram, tranquilos, serenos. Mas foi a defesa das ideias que eles têm e que eles quiseram fazer.
Acho que, talvez, no mundo, tenha sido difícil encontrar um movimento tão mais bonito, tão democrático,
tão aberto como esse que aconteceu um ano atrás.
Eu diria, meus irmãos, hoje, vocês, jovens, têm
muito mais razões para fazer um movimento nesse
sentido do que no ano passado. Um ano atrás, a rigor,
nós não tínhamos o que festejar. O mensalão tinha
aparecido, mas não saía do chão, não se levantava,
e todas as notas e notícias eram de que ele ia morrer
por inanição. O Congresso não estava presente em
absolutamente nada. Hoje, a Ficha Limpa; 1,5 milhão
de assinaturas populares fizeram com que essa votação diretamente do povo viesse aqui, e foi aprovada.
E os jovens foram lá para frente do Supremo. E todo
mundo esperava, todo mundo achava que o Supremo
ia dizer “não”, e o Supremo aceitou.
E também a questão do mensalão. Este Congresso aceitou e o Supremo está agindo com a maior
dignidade.
Eu sei que falta muito, meus irmãos jovens. Falta
muito para chegar ao sonho, às ideias e às propostas
que vocês querem. Mas, concordo, já foram duas grandes vitórias que vocês conquistaram. Eu digo vocês,
porque eu repito aqui o que eu venho repetindo ao
longo da minha vida: não esperem nada que modifique
para a moral, a dignidade do Congresso Nacional. Não
esperem nada da Presidência da República e do Go-
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verno Federal e não esperem nada do Supremo, se o
povo não estiver nas ruas, se o povo não cobrar, se o
povo não fiscalizar, se o povo não nos marcar na cara
e disser: Isso está certo, meus cumprimentos; isso está
errado, você é vigarista. Repito isto: nada acontecerá
se os jovens não estiverem na frente.
Por isso vocês têm razão para, neste Sete de
setembro, ir com mais alegria, com mais amor, com
mais firmeza, cobrar se avançamos mais no que está
faltando.
Mas há uma coisa que eu tenho que dizer aqui.
Tem chamado a atenção, e muito estranho, o que tem
acontecido nas últimas manifestações. As manifestações feitas por esses jovens que defendem a democracia e a moral contra a corrupção, todas foram feitas
com a maior tranquilidade. Não teve nada que deteriorasse a seriedade do fato. Ultimamente mudou, e tem
que se perguntar: mudou por quê?
De um lado está aparecendo, na rua, gente da
UNE, da CUT, diversas entidades que estão se manifestando. Mas, ao que sei, não é essa gente que está
fazendo agitação. Não são pessoas nem da CUT e
nem da UNE que estão depredando Catedral, Itamaraty e Prefeitura do Rio de Janeiro. Não. De um lado,
estão os jovens que querem a moral; do outro lado,
as pessoas que são UNE, são CUT e debatem a favor
das suas ideias. Mas há um terceiro grupo. Esse é de
vândalos. Esse é de criminosos. Inclusive, são mascarados, se escondem.
A televisão mostrou os jovens pegando os postes
e quebrando as janelas do Itamaraty; jovens pegando
os postes e quebrando as portas da Prefeitura do Rio
de Janeiro. Atirando pedras na Catedral. E se viam jovens – inclusive, o que é muito interessante se analisar
– que estavam parando, que estavam forçando a que
eles não fizessem isso, pedindo que parassem. E a polícia não fez nada. A Polícia não tomou conhecimento.
Eu acho que, tendo em vista esses acontecimentos, se eu aparecer, ou seja quem for, de máscara
numa reunião como essa, eu tenho que ser afastado
imediatamente. Tem que se fazer a divisão. E vocês,
jovens, têm que fazer um esforço para mostrar essa
divisão: vocês estão de um lado e eles, que estejam
onde estiverem. São vândalos.
A imprensa do Rio de Janeiro mostrou que, ao
mesmo tempo em que acontecia o quebra-quebra lá
na Candelária, lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, bandos deles iam pelos supermercados, para as várias
regiões, e faziam roubalheira, e faziam bandalheira, e
faziam saqueamento.
E, Sr. Governo, Senhora Presidente da República, a impressão que a gente tem é que o Governo, por
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omissão, está concordando que essas coisas aconteçam. Porque é uma omissão...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) –... se não criminosa, é uma omissão irresponsável.
Botando para quebrar? Assaltando? Arrebentando?
Prenda! Vamos fazer a divisão, vamos fazer a distinção. E esses jovens mascarados que querem aparecer,
que querem fazer, que façam, escolham o dia e façam.
Esse 7 de Setembro está claro que são os jovens que lutam a favor da moral que estão fazendo.
São eles que estão fazendo! Os mascarados querem
fazer um movimento? Que marquem numa quarta-feira, marquem um dia, “nós vamos fazer”, e vão eles,
os mascarados! Agora, aproveitar o dia em que tudo
está marcado para fazer isso, desculpe-me a palavra,
é safadeza. E a omissão do Governo, não podendo
fazer a separação, vendo os jovens chutando, dando
trancos e arrebentando as janelas, todo mundo vendo,
e a Polícia não faz nada!? O que é isso?
Então, eu penso que, se eu fosse parlamentar
do Governo, seria bom se eu pudesse vir aqui e dizer, ou se o Chefe da Casa Civil pudesse dizer: “Olha,
manifestação é permitido, mas quebra-quebra, início
de lutas, isso será punido com prisão. Cidadão que
aparecer mascarado será afastado. Isso não é baile à
fantasia! Mascarado por quê?”
Eu falo com muita preocupação, Presidente, porque acho que esse 7 de Setembro é muito importante. E, como eu já estou sentindo que o Supremo nos
vai dar ganho de causa, eu acho que esse ganho de
causa deve ser acompanhado de uma movimentação
bonita e pacífica, não com quebra-quebras, não com
um “deixa para lá” em que se arrebenta tudo, nem com
manchetes que não sejam a da vitória no Supremo ou
a vitória das ruas, mas manchetes da anarquia.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer neste início de uma Semana da Pátria. Espero que seja o
início de um grande movimento na vida do nosso povo.
As movimentações são muito interessantes. Quando vejo os nomes que estão se projetando como candidatos à Presidência, a atual Presidente, D. Dilma, uma
mulher de grande liderança, de grande capacidade;
pelo menos até ontem, pelo PSDB, o companheiro
Aécio, uma biografia notável, oito anos de uma administração excepcional em Minas Gerais; quando vejo
o Governador de Pernambuco, oito anos excepcionais
como governador de Pernambuco – interessante, ele,
neto do Arraes, e Aécio, neto de Tancredo –, quando
vejo essa mulherzinha, pequenina, com vozinha mansa, mas com uma capacidade, uma disposição impressionante, que é a Senadora Marina, eu vejo que,
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desta vez, parece que estamos selecionando o que há
melhor na vida pública. E, se Deus quiser, vamos ter
uma eleição aberta, democrática, e, se Deus quiser,
haveremos de iniciar um novo Brasil, da dignidade e
do respeito. Só isso! O trilhão que hoje é jogado no
lixo da anarquia e do roubo vai ser lançado nos braços
da saúde, da educação, da segurança e das grandes
obras da infraestrutura.
Muito obrigado pela gentileza, Sr. Presidente.
E eu digo, para encerrar: “Jovem, é a tua vez,
vá adiante!
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Este foi o Senador Pedro Simon,
fortalecendo a mobilização que passa agora pelo dia
7, em que todo o movimento unificado estará firme,
fazendo a sua pressão.
E eu lembro que há uma petição circulando na
Internet, já com 600 mil assinaturas, pelo fim do voto
secreto, em toda a circunstância, no Parlamento, exatamente como fala a PEC nº 20. Ela deve chegar a um
milhão de assinaturas, e espero que contribua para
que o Congresso, de forma definitiva, aprove o fim do
voto secreto.
Passamos a palavra, neste momento, à Senadora Ana Amélia, que permutou com o Senador Rodrigo
Rollemberg.
V. Exª falará em seguida à Senadora Ana Amélia,
Senador Rollemberg.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim,
eu queria agradecer ao Senador Rodrigo Rollemberg
pela gentileza desta permuta, porque a bancada do
Rio Grande do Sul começou com o pronunciamento
do Senador Paim, o do Senador Simon, e agora, com
muita honra, ocupo a tribuna; nós que representamos
o povo gaúcho.
Estou aqui recebendo a visita, na tribuna de honra,
de um casal de Rio Pardo, a histórica Rio Pardo, Ciro
Oscar e Elvira Marilu. Agradeço a eles a visita nesta
sessão de segunda-feira.
O direito à privacidade, ao sigilo bancário, ao sigilo
fiscal, ao sigilo telefônico, ao sigilo de correspondência
é um dos fundamentos básicos do Estado democrático de direito. Aliás, Senador Ruben Figueiró, direito
inviolável e só quebrável por decisão da Justiça. Violar
esse princípio da privacidade, por meio de espionagem internacional ou de qualquer outro mecanismo de
investigação ou de escuta ou de arapongagem ilegal,
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é desrespeitar o direito individual, coletivo e, sobretudo, mais grave ainda, a soberania de qualquer Nação.
Espionar Chefes de Estado estrangeiros é procedimento inadmissível, inaceitável, sobretudo quando se
usa como argumento a defesa da segurança nacional
como justificativa para essa arapongagem transnacional. O direito à privacidade é para todos, brasileiros e
estrangeiros, sem distinção.
Estou fazendo este registro ante a gravíssima
denúncia feita, ontem à noite, no programa Fantástico, da Rede Globo: documentos classificados como
ultrassecretos, que fazem parte de uma apresentação
interna da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, obtidos com exclusividade pelo jornalista
norte-americano Glenn Greenwald, de que a Presidente
Dilma Rousseff e seus assessores diretos foram alvos
de espionagem dessa agência para fins comerciais e
como informações privilegiadas.
Os dados foram fornecidos por Edward Snowden,
o ex-analista da NSA que deixou os Estados Unidos
portando documentos sigilosos para divulgar o sistema
de espionagem norte-americano no mundo. Atualmente,
Snowden está asilado em Moscou, capital da Rússia.
De acordo com a reportagem deste domingo, a
denúncia chegou às mãos do influente colunista sobre
a política dos Estados Unidos na primeira semana de
junho, quando Glenn Greenwald se reuniu com Snowden em Hong Kong, na China, para analisar esses
documentos. Fica muito claro, com a divulgação dessas informações, que a espionagem efetivamente foi
realizada. Os documentos mostram que as conversas
da Presidente Dilma com os assessores, via e-mail,
redes sociais ou ligações telefônicas, foram monitoradas, rastreadas, inclusive em comunicações com
terceiros, por meio do uso de modernos programas
de investigação ou de rastreamento. A apresentação
secreta, intitulada “Filtragem Inteligente de Dados”,
mostra estudos de caso do Brasil e também do México.
Segundo a apresentação, feita em junho de 2012, além
da Presidente Dilma, foi alvo desse monitoramento, ou
dessa arapongagem, ou espionagem, o Presidente do
México Enrique Peña Nieto, na época candidato líder
nas pesquisas para a presidência daquele país.
Para encontrar uma agulha no palheiro – termo
usado pelo serviço de inteligência norte-americano para
explicar o funcionamento da busca de informações –, a
NSA seleciona o alvo e monitora os números de telefone, e-mails e a identificação do computador – o famoso
IP – do investigado. É feito o mesmo para investigar as
conversas e comunicações entre assessores, segundo a denúncia. Uma das revistas mais respeitadas da
Europa, a alemã Der Spiegel, informou que diplomatas
franceses nos Estados Unidos e a rede de televisão
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do Catar Al Jazeera também foram alvo de investigação por parte da agência NSA, dos Estados Unidos.
São informações muito graves, que reforçam as
dúvidas sobre o monitoramento de autoridades brasileiras para fins comerciais e obtenção de vantagens
econômicas ou políticas. Fatos tão graves que requerem explicações imediatas do governo norte-americano. Missão urgente, aliás, para o recém-empossado
chanceler Luiz Figueiredo, que substituiu o Ministro
Antonio Patriota.
Antes da nova denúncia que foi apresentada
ontem, o Embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
Thomas Shannon, negou que e-mails e telefonemas
de cidadãos brasileiros estivessem sendo espionados.
Admitiu apenas que era acessado o total de conexões
que passavam pelo Brasil, chamadas de metadados.
Essas justificativas não servem, absolutamente,
para explicar a nova e grave denúncia. Precisamos,
por isso, de razões – se é que existem – mais convincentes e a adoção de medidas internas para impedir
a espionagem.
É um desafio, como disse, ao novo Ministro de
Relações Exteriores, Luiz Figueiredo, e também ao
Governo brasileiro.
É preciso esclarecer em detalhes se a interceptação das ligações da Presidente Dilma, por exemplo,
foi feita apenas com acesso às redes de comunicação ou se houve participação de espiões operando
clandestinamente no território brasileiro ou operando
oficialmente no território brasileiro, o que seria muito
mais grave.
Hoje, inclusive, a Presidente Dilma convocou
uma reunião de emergência para tratar desse assunto.
James Bramford, especialista que escreveu três
livros sobre a NSA, a agência de informações americana, afirma que a agência tem espiões nas embaixadas e consulados americanos em todo o mundo, ou
em parte dele. Segundo esse especialista, as antenas
nas embaixadas podem interceptar sinais de micro-ondas e de telefones celulares. Precisamos também
saber se essas denúncias procedem em relação ao
território brasileiro.
O que não se pode é aceitar passivamente argumentos contra o terrorismo para permitir episódios
de espionagem no Brasil com injustas vantagens, inclusive comerciais, para outras nações.
Eu gostaria, Senador Paulo Paim, de apresentar
a minha solidariedade à Presidente Dilma Rousseff por
essa inaceitável, abominável e criminosa espionagem.
Não há outro termo a ser usado a não ser esse.
V. Exª sabe bem que sou aqui uma Senadora
independente.
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Tenho criticado muitas ações do Governo, mas,
neste caso, hipoteco inteira solidariedade à Presidente
e aos demais assessores que foram alvo dessa clandestina espionagem ou rastreamento dos contatos
telefônicos, porque isso é inviolável.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS)
– Eu achei da maior importância o pronunciamento de
V. Exª. Na verdade, estamos vivendo uma época que
era quase inimaginável que viria acontecer. O mundo
todo acompanhou a vitória do Presidente Obama. O
período dos oito anos do Sr. Bush foi um período muito
pesado para a humanidade, e a política adotada por
S. Exª de radicalização, de amigo ou inimigo, levou os
Estados Unidos a situações realmente delicadas. A
vitória do Obama foi uma vitória saudada no mundo
inteiro. Muita gente dizia na época que o Presidente
Obama ganhou o prêmio de cidadão da paz, o Prêmio
Nobel, pelo que tinha falado e não pelo que ele tinha
feito. Fazer, ele não tinha feito nada, absolutamente
nada, para receber o prêmio. Mas a campanha tinha
sido tão bonita, levantando teses tão fundamentais,
que só ela levara os membros da Conferência a lhe
darem o título, um título que, como disse o Presidente, era mais uma confiança na expectativa de que ele
faria o que ele estava falando. Confesso: fui um garotinho-propaganda do Obama. Torci pela sua vitória,
vibrei com a sua vitória e achei que, quando ele ganhou, realmente era um momento novo. Eu não sou
daqueles que dizem que o Obama foi um fracasso,
que o discurso é uma coisa e ele é outra. Não digo
isso. Eu digo, por exemplo, que o trabalho, o esforço
que fez para conquistar não tudo, mas uma boa parte,
no plano da saúde foi corajoso. Esse plano da saúde
que fez com que, anos e anos, fosse uma chaga vergonhosa nos Estados Unidos: milionário e rico tinham
tudo, mas alguém que não tinha um plano de saúde ficava doente, ficava na sarjeta porque ninguém,
nada o apoiava. Ele lutou com o Partido Republicano,
debateu e não foi lá no que queria, mas conseguiu.
Não digo quanto à penitenciária lá de Cuba, que é
uma vergonha mundial. Os Estados Unidos foram lá,
pegaram um terreno em Cuba, pegaram um prédio e
colocaram a penitenciária e eles escolhem no mundo as pessoas que eles querem e que ficam lá, sem
julgamento e sem coisa nenhuma. E ele disse, prometeu que ia resolver, quero fazer justiça no sentido
de que nenhuma nação no mundo aceitou levar os
presos para serem julgados lá. E os Estados Unidos
e os republicanos, e ele quis construir nos Estados
Unidos, mas os republicanos diabolicamente não deixaram. Então, ele está nessa crise e vai ver o que vai
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fazer. Mas no restante a coisa é dolorosa. Dolorosa
no que acontecendo lá na Síria. Até a Inglaterra que
é... Coitado do ex-primeiro-ministro britânico, Tony
Blair, que era um homem elegante, era considerado... Ele vinha para ser um novo Churchill, fracassou,
liquidou-se e se desmoralizou por ser “cachorrinho do
americano”, por apoiar o americano em tudo quanto é
coisa. Pois nesta hora até a Câmara dos Comuns, a
que eu assisti, numa reunião histórica decidiu: “Não,
não dá para ser.” E o primeiro-ministro, em uma atitude muito bonita, disse: “Nós rendemos homenagem
ao povo da Inglaterra. E se o povo não quer, nós não
vamos.” E, no entanto, ele quer de novo. No Iraque,
foi aquele escândalo. Fizeram tudo o que fizeram e
ficou provado que o brasileiro tinha sorte, não havia
armas lá, não havia, depois de tudo os próprios representantes reconheceram que não havia. Agora
quando o mundo não quer uma coisa que nem essa...
Quer dizer: “Ah, não porque eu estabeleci um limite.
Pode se matar, pode usar o que quer, pode matar a
mãe de quem quiser, não pode usar arma química,
se usar eu intervenho.” Então ele tem que intervir
mesmo o mundo sendo contra. A ONU não conta, o
Conselho de Segurança é contrário, inclusive com
os votos que eles não queriam da Inglaterra que são
contrários à intervenção. E agora isso que V. Exª está
dizendo. E o Obama, não foi feliz: “Nós precisamos de
liberdade, mas precisamos de segurança para manter a liberdade.” Para o diabo, por amor de Deus, da
onde vem, é um ato que eu considero realmente...
Se nós formos ver, minha querida Senadora, não há
na História um precedente deste. Quer dizer, um Estado que nem o Brasil, independente amigo, aliado,
fazer o que fizeram com a nossa Presidente? Mas o
que é isso? O telefone privado de Sua Excelência,
suas coisas, mas onde é que nós estamos? E é o
que todo mundo diz: nós estamos aí em véspera de
fazer o sorteio, a divisão da exploração do petróleo
do fundo do mar. Esses caras vão saber tudo que há.
Quer dizer, quando nós apresentarmos a proposta,
eles estarão a par de tudo, já sabem até o que eles
devem dizer e o que não devem dizer, e vão fazer o
rateio entre eles. Acho que V. Exª tem razão. É um
gesto realmente, nada igual eu tinha visto, realmente
muito feio, alguma coisa deve ser feita, e começa com
o seu pronunciamento. Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Pedro Simon.
Eu queria aproveitar a presença do Líder do Governo aqui no plenário, para repetir exatamente esse
gesto que tomo como Senadora independente que sou,
e que tantas vezes critico o Governo, de solidariedade
à Presidente da República, por ter sido vítima de um
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gesto e de um ato inqualificável, inaceitável, inadmissível e abominável.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Senadora Ana Amélia, primeiro cumprimentar
V. Exª pela oportunidade do pronunciamento. Ainda
há pouco, conversávamos aqui no plenário e eu dizia a V. Exª que ocuparei a tribuna logo a seguir para
fazer um pronunciamento também como Senador da
República, como Líder do Governo nesta Casa, em
torno desse lamentável episódio, que nós já estamos
acompanhando há algum tempo; quando V. Exª disse
a mim que iria à tribuna abordar exatamente o mesmo tema. E eu disse que voltaria ao plenário antes
de fazer meu pronunciamento para que eu pudesse
apartear V. Exª. Eu gostaria de vir também na mesma
linha do Senador Pedro Simon, que ainda há pouco
se manifestou. A eleição do Presidente Barack Obama
abriu em todos nós, mundo afora, a expectativa de algo
novo, de novos ares, de novos ventos na democracia
americana, que valores fundamentais da democracia americana, tão propagada aos quatro cantos do
mundo, fossem refundados com a eleição do primeiro
negro numa sociedade que foi à guerra pelo sectarismo, pelo preconceito, pela discriminação racial; talvez
um dos países que teve o maior enfrentamento nessa
questão. Além do que, um país que teve movimentos
sociais de liberdade e de liberdades individuais muito
fortes e marcados profundamente na sua Constituição,
desde o fundamento dos Estados Unidos da América.
Quando os estados independentes se uniram para formar os Estados Unidos da América, esse era um dos
fundamentos basilares da tão decantada constituição
americana. Ora, primeiro quero registrar, como cidadão brasileiro e como Senador da República, a minha
indignação porque, de repente, vejo que o discurso é
diferente da prática. Na minha terra, lá no Amazonas,
existe um adágio, um ditado popular, muito conhecido:
“Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço.”
Eu não quero, obviamente, aqui dizer que o Presidente
Barack Obama está diretamente envolvido, mas ele,
enfim, responde pelos atos da nação americana. Ainda
há pouco assistimos ao nosso País numa ação – repito
–, a meu ver, humanitária, quando recebemos um pedido de asilo de um senador como o Senador da Bolívia
e a nossa Presidenta da República veio a público para
falar em nome do nosso País. Ora, o Presidente Barack Obama não pode se esconder atrás do secretário
de estado, atrás da diplomacia americana, dos embaixadores, para não justificar o injustificável. Senadora,
se fazem isso com a nossa Presidenta, com o nosso
Governo, o que não estão fazendo com as empresas
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brasileiras, o que não estão fazendo com os líderes
políticos brasileiros, o que não estão fazendo com os
nossos movimentos nas redes sociais? Se é possível
vagar neste mundo do pensamento sobre o que está
acontecendo, imagine, ontem a Rede Globo mostrou
claramente que num desses documentos constava que
Turquia e Brasil são países emergentes, países, portanto, que tomam uma posição de fortalecimento na
região, passam a ter papel preponderante na região,
como líder regional, e, mais do que isso, dizem que
isso pode ser um problema. E, de repente, na Turquia,
começa-se um movimento nas redes sociais que leva
o povo para as ruas, cria-se um desequilíbrio social,
inclusive com repercussões de liberdades individuais,
dentro da Turquia, cria-se uma instabilidade no regime
político da Turquia. O Brasil vive um momento, no mês
de junho, de milhares de brasileiros que vão às ruas, e
nossas informações e nossa rede mundial sendo devastadas. O que está por detrás de tudo isso?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
É o que nós queremos saber.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM)
– O que está por detrás de todos esses movimentos
nas redes sociais? O que está por detrás desse movimento que não é aleatório, é um movimento, Presidente, técnico, orquestrado, com absoluta estratégia
de informação, de diplomacia comercial, de diplomacia sobre a soberania, de invasão sobre a soberania,
de desrespeito ao cidadão brasileiro, ao cidadão da
Turquia, ao cidadão do México, ou seja, não há mais
limites, esse é o totalitarismo contra o qual nós lutamos quando lutamos pela nossa liberdade, pela nossa
democracia. V. Exª traz esse tema e presta uma solidariedade à nossa Presidenta, e eu gostaria de ir além
neste meu aparte porque veja: tudo isso é defendido
pelo governo americano em nome do combate ao terrorismo. O Brasil, por acaso, tem algum histórico de
terrorismo? O Brasil tem algum histórico de facções,
ou de organizações paramilitares, não militares envolvidas com o terrorismo ou o terrorismo antiamericano?
Não creio, não tenho essa informação, nunca li uma
linha sobre isso em nenhum documento, seja no Senado, seja no Governo, seja quando fui Governador
do Estado do Amazonas durante oito anos. Ora, alegar
também interesses econômicos! Que interesses econômicos são esses em torno das nossas autoridades
no governo federal, nos governos estaduais? Porque
não se iludam: se chegaram a fazer isso como denuncia a imprensa brasileira, como denuncia um jornalista americano e o Edward Snowden, o que não dizer
sobre os governos estaduais? O que não dizer dos
interesses das empresas americanas nas licitações
públicas brasileiras? Onde estamos? Aonde querem
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chegar? Que controle é esse que querem ter sobre a
nossa economia, sobre as ações e as informações de
um país que é líder regional, que tem influência hoje
na comunidade internacional e que tem um papel entre
as grandes economias mundiais? Ora, tenho certeza
de que terrorismo não é. Portanto, quero aqui dizer
que a minha indignação vai além da solidariedade ao
Governo da Presidenta Dilma, à Presidenta Dilma. A
minha indignação vai no sentido de que nós, brasileiros,
precisamos ser respeitados; a comunidade internacional precisa ser respeitada. A título de manter um certo
equilíbrio mundial, não se pode tudo, não se podem
quebrar todas as regras, todas as garantias, todos os
direitos – a título de prever que amanhã não sofreremos um ato de violência contra um determinado país.
Por fim, gostaria de colocar a V. Exª e a todos que nos
ouvem neste momento que o nosso País saberá agir
em todos os fóruns mundiais, para cobrar da comunidade internacional uma posição em torno desse assunto.
Além disso, é preciso que as Nações Unidas, fórum
adequado para as discussões multilaterais estabelecidas desde as convenções do pós-guerra, debrucem-se
sobre um tema absolutamente pertinente à cidadania
mundial, ao nosso direito de privacidade como seres
humanos, ao nosso direito de viver no nosso País
com absoluta tranquilidade sem interferência externa, porque, se podem isso, o que eles não podem?
Portanto, fica aqui a minha solidariedade ao discurso
de V. Exª, o meu reconhecimento à importância do
posicionamento do Senado da República. E aproveito
este aparte para dizer que estamos elaborando um
requerimento à Mesa do Senado, para o qual espero
contar com a assinatura de todos os Senadores, a ser
aprovado – espero – por unanimidade por esta Casa,
de voto de repúdio a essa atitude denunciada, larga e
fartamente, pela imprensa mundial e, agora, pela imprensa brasileira, que atinge, inclusive, a Presidência
da República do País, por parte do governo dos Estados Unidos da América. Um voto de repúdio da mais
alta Câmara democrática brasileira, que representa a
República brasileira, que representa o povo brasileiro,
é um recado claro à democracia americana de que a
nossa democracia preza valores, valores individuais e
coletivos, tal qual a democracia americana. Diferentemente de lá, nós aqui não apenas falamos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB – AM)
– Nós fazemos e respeitamos os direitos dos brasileiros e dos povos com os quais o Brasil se relaciona,
dentro da nossa relação multilateral.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Eduardo Braga, em primeiro lugar, quero que a
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minha assinatura seja seguida à de V. Exª nesse requerimento. E gostaria de dizer-lhe que o Brasil não é uma
República de bananas e não há, no mundo, nenhuma
nação que possa se sentir dona do mundo. As nações
são independentes, soberanas. E essa soberania deve
ser respeitada, não apenas a soberania nacional, mas
também a das nações com as quais temos relações
diplomáticas, políticas, históricas – inclusive, com os
Estados Unidos, uma nação tão importante no contexto internacional pela sua relevância e pela sua história
de reafirmação desses fundamentos da democracia.
Mas isso não dá a essa nação o direito de fazer qualquer tipo de violação aos direitos internacionais e aos
direitos individuais e coletivos de qualquer cidadão,
muito menos da Presidente da República de um país
como o Brasil, que tem uma relação muito grande com
os Estados Unidos.
Veja só: o senhor da guerra, o ex-Presidente
George W. Bush, não ousou tanto. E é exatamente na
administração do homem que trouxe esperança para
o mundo, o Presidente Barack Obama, um estadista
que mereceu, como disse o Senador Pedro Simon, o
Nobel da Paz, pela sua expressão, por aquilo que representou não só para os Estados Unidos, mas também
para o mundo, com uma nova mensagem de solidariedade, de congraçamento, de respeito à democracia
e à soberania dos povos, que isso está acontecendo.
O valor de um estadista se dá pela coerência
das suas ações com as suas palavras. O discurso está
sendo negado na prática. E o Senador Pedro Simon
e o Senador Eduardo Braga levantaram exatamente
essa questão. Não podemos admitir. O Brasil não é
uma República de bananas. E como Nação independente, na sua Semana da Independência, na semana
do Sete de Setembro, não podemos nos calar diante
do que está acontecendo.
Também, com muito prazer, concedo um aparte
ao Senador Ruben Figueiró, do PSDB, do Mato Grosso do Sul.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS)
– Srª Senadora Ana Amélia, não desejo me estender,
até porque os eminentes Senadores Pedro Simon e
Eduardo Braga já manifestaram a sua solidariedade ao
pronunciamento de V. Exª. Eu penso da mesma forma
que esses ilustres Senadores. Eu quero apenas reiterar
a minha solidariedade e os meus aplausos pelo seu
pronunciamento, afinal de contas, nós temos de ser
respeitados no contexto internacional. O Brasil sempre foi um aliado dos Estados Unidos. Eu me recordo,
Srª Senadora, de que, em 1980, quando Deputado
Federal, fui convidado pelo Departamento de Estado
americano para conhecer a política externa dos Estados Unidos. À época, era Presidente daquela grande
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nação Jimmy Carter, um extraordinário estadista, que
realmente pregava a soberania e o respeito às nações
do mundo inteiro. Recentemente, ouvi uma declaração
de S. Exª de que não concordava absolutamente com
que os Estados Unidos interviessem na Síria para resolver um problema que conta com uma preocupação
internacional, se não tivessem realmente o respaldo da
ONU, que é o órgão realmente interessado em resolver
essas questões tão prementes do mundo. Como eu
disse, não quero me estender. Quero apenas deixar a
V. Exª a minha solidariedade pelas palavras que produz tão bem desta tribuna e dizer que, inclusive, a sua
manifestação de solidariedade à Senhora Presidenta
da República também é um anseio meu, porque, nesse episódio, mais do que em todos os outros, ela está
representando um sentimento de liberdade e de soberania do povo brasileiro. Meus cumprimentos a V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Senador Ruben Figueiró.
De fato, a Presidente Dilma Rousseff está ali representando toda a população brasileira...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –...
que, nesse episódio, foi também agredida pela forma
como informações privadas, particulares, de direito
individual inviolável, foram alvo dessa inaceitável e
abominável violação, que poderia ser considerada –
e é – um crime.
Isso é tão grave quanto o mercado clandestino
de informações pessoais em nosso País, criado a
partir da violação de dados privados: endereço, identidade, telefones, dados bancários e até declarações
do imposto de renda de qualquer cidadão brasileiro.
Deve, portanto, ser combatido duramente com o devido cumprimento da lei e a implacável aplicação das
penalidades previstas para esses inaceitáveis crimes.
No ano passado, o Código Penal foi alterado pela
Lei nº 12.737, conhecida como Carolina Dieckmann,
para tipificar os crimes e os delitos virtuais no...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – ...
Brasil. Atualmente tramita na Câmara dos Deputados
(Fora do microfone.) o Marco Legal da Internet, o PL nº
2.126, de 2011, sob relatoria do Deputado Alessandro
Molon, do PT do Rio de Janeiro. Já passou da hora
de fazermos ajustes legais que dificultem as práticas
cibernéticas ilícitas com barreiras muito eficientes à
arapongagem ou à espionagem, como queiram.
Obviamente, as leis não irão acabar com todos
os episódios de espionagem, nem com casos isolados
de levantamentos ilegais de informações sejam elas
comerciais, políticas ou pessoais. Os marcos jurídicos,
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entretanto, podem resultar em maior transparência sobre o trato dessas questões.
A segurança jurídica e a segurança dos dados
privados precisam de uma referência para a construção do ordenamento jurídico atualizado, principalmente
no campo das redes de comunicação como Internet e
telefone. É preciso deixar clara a diferença entre preservação da privacidade das pessoas e censura ou
amordaçamento.
Em uma sociedade cada vez mais interconectada,
a rede deve ser sempre um espaço livre, democrático,
aberto à comunicação e à livre expressão. Censurá-la é atitude antidemocrática e totalitária. Deixá-la
sem regras, de modo libertino, entretanto, é desleixo,
irresponsabilidade política com potenciais e graves
danos econômicos e sociais. Não podemos, como legisladores, deixar brechas para arbitrariedades, pois
o mercado clandestino de informações funciona também na Internet.
Já existem disposições legais previstas no Código
Penal e na Lei nº 12.737, de 2012. Além disso, tramita
na Câmara dos Deputados o PL nº 1.211, de autoria
do Deputado Ronaldo Nogueira, que regulamente, veja
só, a profissão de detetive particular. O substitutivo
já está em análise pela Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara e, depois, virá ao Senado. É preciso estabelecer também limites para a atuação desse
profissional em relação à coleta de dados pessoais do
cidadão e da cidadã brasileiros. O acesso a e-mails e
dados pessoais, sem a devida autorização judicial, é
inaceitável prática.
É importante lembrar que o Senado Federal já
autorizou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Espionagem, que investigará as denúncias de monitoramento de e-mails e telefonemas
feitos pela agência norte-americana no Brasil. A instalação do colegiado será amanhã. As Lideranças dos
partidos já indicaram os integrantes da comissão, que
tem 11 titulares e 7 suplentes. Além disso, o Congresso Nacional, aliado a uma postura mais proativa do
Governo Federal, precisará criar também condições
para evoluir sobre o marco civil da Internet.
A sugestão de alteração desse marco, com a
criação de um novo artigo que prevê a exigência de
guarda de registros no Brasil por empresas de conteúdo instaladas aqui, precisa ser muito bem avaliada.
Precisamos analisar – e estou terminando, Sr.
Presidente – se é possível atrair investimentos no
Brasil das grandes empresas de Internet com esses
mecanismos e, ao mesmo tempo, diminuir as chances de invasão de privacidade ou violação da privacidade, com mais segurança cibernética e punições
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às empresas estrangeiras que não se adequarem às
regras brasileiras.
Precisa ficar muito claro a diferença entre “transparência” e “acesso indiscriminado a dados privados”
ou “desrespeito à soberania nacional”. Tenho defendido por muitas vezes, nesta tribuna, o voto aberto nas
decisões do Congresso Nacional. E é exatamente isto
que nós precisamos consagrar: o voto aberto, que também é uma forma de preservarmos a valorização da
instituição do Poder Legislativo.
Por isso, hoje a minha manifestação se centra
nisto que consideramos inaceitável, abominável e até
criminoso: a denúncia de que a Presidente da República do Brasil e assessores diretos tiveram a sua privacidade violada criminosamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada a todos os Senadores pelos apartes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Muito bem, Senadora Ana Amélia. Tenho certeza de que seu pronunciamento tem o
apoio de toda a Casa.
Convido o Senador Eduardo Braga a ir à tribuna
para falar como Líder do Governo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, usuários das redes sociais, em meu nome e em nome da
Liderança do Governo nesta Casa, venho expressar o
meu mais veemente repúdio às novas e mais graves
denúncias ontem divulgadas pela Rede Globo através
do programa Fantástico, de que a Agência Nacional
de Segurança dos Estados Unidos, a conhecida NSA,
espionou as comunicações da Srª Presidenta Dilma
Rousseff, tendo acesso direto ao conteúdo de telefonemas e e-mails da Srª Presidenta.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma clara e indisfarçável violação aos sagrados princípios de soberania
nacional, injustificadamente promovida em nome da
segurança dos Estados Unidos.
Como era de esperar, tão logo tomou conhecimento dessas novas e mais graves denúncias, envolvendo as comunicações diretas da Presidenta com
seus assessores diretos e seus Ministros, a Presidenta
Dilma determinou a convocação, o mais rapidamente
possível, do embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
Sr. Thomas Shannon, para ouvi-lo sobre as denúncias
e, a partir daí, adotar os procedimentos de defesa dos
interesses da soberania nacional.
Como é do conhecimento público, as primeiras
denúncias sobre esta espionagem da agência do governo americano ao Brasil e em mais de 150 países
foram feitas no mês de maio, quando o diário inglês

432

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

The Guardian publicou, Senadora Ana Amélia, sua
primeira reportagem sobre o esquema de espionagem
internacional de comunicações eletrônicas promovidas
pelos Estados Unidos a partir de informações fornecidas pelo ex-consultor da referida agência, Sr. Edward
Snowden, atualmente exilado na Rússia.
Vários documentos foram cedidos por Snowden
ao jornalista inglês Glenn Greenwald, que reside no
Brasil há oito anos. Greenwald confirmou, inclusive,
em audiência aqui no Senado, em agosto último, que
Brasília faz parte de uma rede de 16 bases de espionagem, operadas pelo serviço de inteligência dos
Estados Unidos, que vasculharam nos últimos anos
milhares de telefonemas e e-mails de autoridades do
Governo brasileiro. Sabemos, agora, que a Presidenta
Dilma Rousseff está entre essas autoridades.
Diante desses fatos, o Ministro da Justiça, Ministro
José Eduardo Cardoso, à frente de uma delegação de
técnicos brasileiros, esteve nos Estados Unidos com o
Vice-Presidente americano Joe Biden, a quem pediu
explicações sobre a existência e as razões da espionagem eletrônica praticada contra cidadãos brasileiros.
O Ministro propôs ao Vice-Presidente Biden que
se estudasse um acordo multilateral para estabelecer
regras sobre procedimentos na interceptação de dados.
A proposta foi prontamente recusada pela autoridade
americana, que foi enfática ao informar ao Ministro que
os Estados Unidos não aceitarão firmar um acordo
nesses termos com nenhum país do mundo, inclusive
as nações amigas.
Ora, Sr. Presidente, em que pese reconhecermos
a importância estratégica de nossas relações com os
Estados Unidos, a reação do Vice-Presidente Biden,
além de, na prática, confirmar a existência da espionagem, deixou evidente a intransigência de seu governo
e sua insistência de, em nome da segurança nacional
dos Estados Unidos, violar os princípios de soberania
das nações inscritas na Carta das Nações Unidas assinada também pelos norte-americanos.
Diante dessa demonstração de autoritarismo e
de intolerância, só nos resta, no plano interno, adotar
providências capazes de garantir a segurança do tráfego das informações em nosso território e, no plano
externo, recorrer à Organização das Nações Unidas
e outras instituições multilaterais, ligadas à estruturação das relações internacionais, para que elas atuem
com urgência, firmeza e determinação, na busca de
mecanismos que garantam a plena soberania dos
países-membros, diante desse claro atentado à sua
soberania, numa questão crucial que é a informação.
A atitude abusiva do governo americano, através
de sua agência de segurança, foge completamente ao
padrão de confiança esperado de uma parceria estraté-
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gica, como a que tradicionalmente o Brasil desenvolve
e mantém com os Estados Unidos. Os detalhes revelados pela reportagem do programa Fantástico deixam
evidente que não há, da parte dos Estados Unidos,
nenhum compromisso com essa parceria.
Em documento datado de junho do ano passado, a NSA explica com grande precisão de detalhes
e desenhos como espiona os telefonemas, e-mails e
mensagens de celulares da Presidenta Dilma Rousseff
e de seu colega mexicano Enrique Peña Nieto.
O objetivo revelado pela agência americana é,
segundo o documento divulgado por Snowden e Greenwald, “aumentar o entendimento dos métodos de
comunicação” da Presidenta Dilma Rousseff e de seus
principais assessores. E a agência ainda se gaba de
que “foi possível aplicar essas técnicas com sucesso
contra alvos importantes”.
Outro documento, intitulado Identificando desafios
para o futuro, repassado a Greenwald por Snowden,
lista um conjunto de países que merecem observação,
entre eles o Brasil, junto com a indagação se eles são
“amigos, inimigos ou problemas”.
Por fim, um terceiro documento revela que a
NSA mantém uma equipe responsável por monitorar
questões comerciais em 13 países da Europa e com
“parceiros estratégicos”, entre eles o Brasil.
Fica claro aqui, Sr. Presidente, que a questão
não se resume a uma pretensa defesa da segurança
interna dos Estados Unidos. Há, sim, uma clara intenção de monitorar nosso comércio com evidentes fins
de concorrência predatória.
Estou encaminhando à consideração deste Senado um requerimento exprimindo o claro repúdio
desta Casa do Congresso Nacional a essas investidas
do Governo dos Estados Unidos, claramente atentatórias aos mais comezinhos princípios de soberania
dos países, assegurados pelo Direito Internacional e
pelas Nações Unidas.
Esse voto de censura é respaldado pela Legislação brasileira, que é cristalina: não pode haver coleta
de dados de pessoas ou instituições neste País sem
ordem judicial.
Repito, ao se recusarem a participar de um acordo
multilateral que submeta essa coleta de dados a uma
ordem judicial, os Estados Unidos sinalizaram, com
absoluto autoritarismo, que continuarão suas práticas
condenáveis.
Cabe-nos reagir, acionando as Nações Unidas e
as demais instituições multilaterais, com o fim de restabelecer os sagrados princípios do Direito Internacional
e da soberania das nações.
E aqui quero fazer o destaque de que, muito embora, Sr. Presidente, a nossa legislação seja cristalina
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em relação ao tema, a legislação americana é diferente, mas ela é diferente com relação aos outros países,
não para as informações internas e domésticas nos
Estados Unidos.
Eles não causam surpresa entre os especialistas da matéria, porque as ações da NSA, bem como
de outras agências norte-americanas de inteligência
e de contrainteligência, vêm de longe. Na década de
90, por exemplo, foi implantado o Sistema Echelon,
que já permitia monitoramento das telecomunicações
em todo o mundo. Na década de 90! Contudo, após
11 de setembro de 2001, as ações dessas agências
tornaram-se bem mais abrangentes e incisivas. Assim,
o cenário agora exposto já havia sido previsto por especialistas em liberdade de expressão e segurança
digital em várias publicações que estão colocadas e
postas na literatura mundial.
Ressalta-se que, judicialmente, não há nada de
ilegal, dentro dos Estados Unidos, para a execução do
que eles chamam de Prism e dos outros programas de
espionagem. Após o atentado de 11 de setembro, ainda
no primeiro mandato de George W. Bush, foi promulgado o que é conhecido como Patriot Act, assinado por
Bush em 26 de outubro de 2001. O dispositivo permite
a invasão de lares, espionagem e interrogatórios e até
mesmo tortura de cidadãos em caso de ameaça, real
ou hipotética, de terrorismo contra os Estados Unidos.
O nosso País não tem histórico nem tradição de
terrorismo, senhores! Sr. Senadores, Srªs Senadoras,
brasileiros que nos acompanham, o nosso País sempre teve como fundamento da sua diplomacia a paz,
a negociação, a interlocução. Tivemos posições multilaterais extremamente importantes, desde a criação
do Estado de Israel até as negociações mais importantes da ONU.
Entretanto, em função da forte pressão da opinião
pública interna americana, Sr. Presidente, e do caráter flagrantemente inconstitucional, para a sociedade
americana, de alguns desses dispositivos assinados
pelo então presidente Bush, foi obrigado a abandonar
o programa de vigilância eletrônica sistemática e automática em âmbito doméstico.
A solução era viabilizar uma maneira de continuar legalmente essa coleta eletrônica de dados.
Surgiu, dessa forma, o Ato de Proteção da América,
de 2007, que tornou possível vigiar alvos caso fosse
comprovável que eles eram ameaças externas. Dessa forma, a NSA passou a atuar mais intensamente
nas telecomunicações internacionais, nos fluxos mundiais de dados que passam por servidores ou satélites
americanos. A legislação foi renovada por Obama em
dezembro de 2012.
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Sr. Presidente, eu faço este relato técnico da
legislação americana para dizer da importância da
instalação, no dia de amanhã, da CPI aprovada pelo
Senado da República, pela maioria esmagadora de
seus membros, para que nós possamos aprofundar
essas investigações, para comprovar até onde foi a
interferência em nossa soberania pelas denúncias
estabelecidas pela imprensa e pelos documentos até
aqui apresentados.
Como disse ainda há pouco, existem circunstâncias e coincidências que precisam ser investigadas
em nosso País, pelo uso das nossas redes sociais e
pelo uso da Internet com fins, muitas vezes, de tentar
desestabilizar politicamente um país.
Sr. Presidente, fica aqui a nossa indignação, enquanto cidadãos brasileiros, para com o desrespeito
ao povo brasileiro. Fica aqui o nosso pedido de voto de
censura do Senado da República a essa ação, repito,
de invasão de soberania e de desrespeito às liberdades
individuais e coletivas de nosso povo por parte dessa
agência dos Estados Unidos da América.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo
Braga. Essa é a posição, tenho certeza, de todo o Senado da República.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Rodrigo Rollemberg, que disporá do tempo necessário para o seu pronunciamento. O Senador Rodrigo
Rollemberg se dirige à tribuna. Em seguida, falará o
Senador Ruben Figueiró.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de assumir a tribuna, na
tarde de hoje, para tratar de dois temas extremamente
relevantes, que parecem até, num primeiro momento,
não ter nexo entre si, mas, certamente, especialmente
no momento em que iniciamos a Semana da Pátria,
têm muito a ver.
Em primeiro lugar, eu queria, já de cara, inicialmente, cumprimentar o Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Luís Roberto Barroso, que, numa decisão
liminar, suspendeu os efeitos da nefasta sessão, da
vergonhosa sessão da Câmara dos Deputados que
livrou da cassação o Deputado Natan Donadon.
E, é claro, também não poderia deixar de comentar as notícias veiculadas ontem, inicialmente no
Fantástico e depois nos jornais brasileiros, acerca da
espionagem feita pelo governo dos Estados Unidos
contra a Presidenta da República.
Realmente, são dois temas da maior gravidade, que não podem passar em branco nesta tarde de
segunda-feira, no Senado Federal.
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Em primeiro lugar, é importante registrar que o
Brasil precisa dar uma atenção maior às questões da
cibernética. O Brasil precisa, efetivamente, se preparar
para este novo momento das relações mundiais, em
que os investimentos na área de defesa, em ciência,
tecnologia e inovação são absolutamente fundamentais para garantir a segurança nessa área.
O Brasil teve, em 2012, um orçamento muito pequeno na área de cibernética, algo em torno de R$111
milhões, e até o mês passado, quando se descobriu
a espionagem americana sobre a Internet brasileira e
sobre diversos meios de comunicação, nós tínhamos
empenhado apenas R$61 milhões desse total e pago
apenas R$34 milhões, o que significa 31% do total.
E é importante registrar, Senadora Ana Amélia,
qual é a importância de se investir nessa questão cibernética. Não é algo simples. Nós estamos falando
da possibilidade de desorganizar diversos processos
produtivos, diversos processos de defesa, diversos
processos que têm um impacto enorme na vida da
população.
E nós não podemos apenas fazer manifestações
de protesto em relação à espionagem praticada pelo
governo americano. Nós estamos diante de um fato
gravíssimo, de atentado à soberania nacional. Na Semana da Pátria, na semana em que se celebra o Sete
de Setembro, a Independência do Brasil, nós estamos
diante de um ato absolutamente inaceitável sob todos
os pontos de vista, e no momento em que antecede a
visita da Presidenta Dilma aos Estados Unidos.
Eu quero propor à Presidenta Dilma que cancele
a visita aos Estados Unidos, pois temos que ter, neste momento, gestos graves para mostrar o repúdio do
Brasil, o repúdio da Nação brasileira a esses atos de
espionagem contra a própria Presidenta da República,
contra a autoridade maior deste País.
Neste momento, quem está sendo agredida é a
figura maior. E aí não estão em pauta questões partidárias menores, Senador Ruben Figueiró. O que está
em pauta é a soberania brasileira, que está sendo
gravemente atacada. E isso é inaceitável.
Agora, além de protestar, é importante que o Brasil se prepare efetivamente para esse novo momento
das relações mundiais. Nós tivemos, recentemente, um
contingenciamento de quase R$1 bilhão no orçamento
das Forças Armadas. E é claro que um investimento
na área da cibernética é fundamental para garantir a
defesa do País e segurança nas comunicações. Segredos industriais e informações relevantes de todo o
tipo precisam efetivamente ser resguardados.
Eu quero registrar que apoiarei todas as ações
do Senado Federal que mostrem, de forma veemente,
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o nosso repúdio, a nossa indignação a esse atentado
à soberania brasileira.
Mas quero aqui também, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, na figura do Ministro Luís Roberto Barroso, pela
decisão tomada hoje, em caráter liminar, de suspender
os efeitos daquela sessão, como me referi, vergonhosa
da Câmara dos Deputados, que livrou da cassação o
Deputado Natan Donadon.
E quero registrar que aqui, desta tribuna, Senador Ruben Figueiró, eu disse que lamentava muito que
as ações do Poder Legislativo, no caso do Presidente
da Câmara dos Deputados, fossem tomadas apenas
após o leite derramado, que as decisões fossem tomadas depois do prejuízo à imagem da instituição já
ter sido realizado.
Vejam bem o que fez o Presidente da Câmara dos
Deputados após a decisão do Plenário daquela Casa:
resolveu convocar o suplente e dar posse ao suplente. Ora, se ele pôde fazer isso depois da sessão que
manteve a situação jurídica do então Deputado Natan,
da mesma forma, por que não fez antes, como previu
a decisão, em caráter liminar, do Ministro Luiz Roberto Barroso? A interpretação adequada é exatamente
que a Mesa da Câmara deveria proclamar a perda do
mandato do Parlamentar, já que ele estava com os
seus direitos políticos cassados, suspensos. Como é
que a pessoa com os direitos políticos suspensos pode
exercer o mandato de Deputado Federal? Ou seja, é
mais um constrangimento. Depois, reclamam da judicialização da política.
A Câmara dos Deputados foi a responsável por
enfraquecer o papel do Poder Legislativo, de expor
negativamente o Poder diante da população. Porque
essa é uma questão óbvia. Se nós temos uma legislação neste País que diz que a pessoa condenada, em
segunda instância, por órgão colegiado não pode sequer ser candidata, como é que nós podemos admitir
a possibilidade de um cidadão com os seus direitos
políticos suspensos, preso, exercer o mandato de Deputado Federal? Ou seja, precisava o Supremo Tribunal
Federal dizer para a Câmara dos Deputados: “Olhe, a
Mesa é que tem que proclamar a perda do mandato,
não precisa submeter ao Plenário”, Como fez o Presidente Henrique Eduardo Alves, depois da decisão da
Câmara, ao convocar o suplente.
A mesma surpresa eu tenho ao ver o anúncio,
agora, Senador Paim, do Presidente da Câmara dizendo
que não submeterá mais nenhum processo de cassação antes de aprovar o voto aberto. Ou seja, mais uma
vez, espera-se a imagem da instituição ser solapada,
ser atacada de forma desastrosa, para se tomar uma
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decisão que já deveria ter sido tomada há muito tempo, que era colocar em votação a PEC do voto aberto.
É claro, minha gente, que o cidadão, quando vai
votar, precisa estar protegido pelo voto secreto. Isso é da
democracia. Mas o representante estar protegido pelo
anonimato na hora de representar a população, isso
é inimaginável. São essas distorções que produziram
esse vergonhoso episódio protagonizado pela Câmara dos Deputados, que, espero, não se repita jamais.
Ouço a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg. Só não
ampliei o que eu estava falando, porque ficou muito
longo o pronunciamento a respeito da espionagem
feita por uma agência americana envolvendo a Presidente da República Dilma Rousseff. Mas eu também
havia incluído esse capítulo no meu pronunciamento.
É lamentável que, pela omissão da Câmara dos Deputados, o Supremo tenha que ter sido provocado
para dar a palavra final. Deveria ter sido acolhida pelo
Presidente da Câmara sem submeter ao Plenário,
porque era transitada em julgado a condenação do
Deputado Donadon. Foi um desgaste desnecessário.
Faltou um assessoramento jurídico melhor ao Presidente. E, como disse V. Exª agora, não adianta chorar
sobre o leite derramado. Por isso a urgência de apressar a votação do voto aberto, pelo menos. O ideal é a
proposta do Senador Paulo Paim, que é por votações
e voto aberto para tudo: para escolha de Ministro do
Supremo, de agência reguladora, para derrubar veto
da Presidente, para cassar mandatos. Então, não acobertar pelo sigilo do voto. V. Exª tem toda razão. Que
pelo menos a PEC que trata do voto aberto para cassação, que está na Câmara, entre em vigor o mais
rapidamente possível, para evitarmos uma situação
de constrangimento. Também penso que isso foi dar
as costas àquilo que pediu a população, aqui em Brasília, em Porto alegre, no Rio, em São Paulo, quando
foi às ruas, isto é, um combate rigoroso à corrupção
e uma defesa intransigente da ética. Então eu queria
cumprimentá-lo, endossar a manifestação de V. Exª e
dizer que nós precisamos aqui, sim, não nos omitir, mas
fazer o dever de casa. É isso que a sociedade espera
de nós, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana
Amélia.
Ouço, com alegria, o Senador Ruben Figueiró.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Senador Rollemberg, estou chegando do meu
Estado, Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, nossa
capital. A revolta da população, de todos os setores
da sociedade, é imensa com a decisão tomada pela
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Câmara dos Deputados. Ontem – quero dizer, no passado – eu tinha dúvida a respeito do voto aberto dos
Parlamentares sob o pressuposto, ou o princípio, de
que ele deveria ser preservado, já que ele tinha, para
tanto, o apoio do voto do povo através das eleições.
Hoje eu me convenci de que o voto tem de ser aberto
em todos os setores. Saúdo, portanto, o Senador Paulo
Paim pela proposta nesse sentido. Nós aqui apreciamos
as indicações para o Supremo Tribunal Federal e outras entidades importantes da República, mas, quando
somos julgados lá no Supremo Tribunal, o voto deles é
aberto. Eles têm a coragem de manifestar sua opinião
quanto ao procedimento de algum Parlamentar. Por que
nós não podemos, também, nos manifestar da mesma
forma? Isso se estende até o julgamento dos nossos
colegas Parlamentares. Essa repulsa de V. Exª, neste
instante, é uma manifestação de todos nós. Por essa
razão, eu me manifesto solidário com seu pronunciamento e espero, sinceramente, que agora tomemos
uma decisão radical. Não há como preservar nosso
voto com relação a esse ou àquele. Nós temos de
ser claros, transparentes, para que o povo possa nos
julgar. Minha solidariedade à manifestação de V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu
queria, Senador, agradecendo a sua tolerância, dizer
que esqueci de mencionar uma decisão muito importante tomada no âmbito da Comissão de Constituição
e Justiça: a aprovação da PEC nº 18, de autoria do
Senador Jarbas Vasconcelos, sob a relatoria do Senador Eduardo Braga e por iniciativa do Presidente Vital
do Rêgo, pela qual, automaticamente, a cassação é
confirmada, independente de passar pelo plenário,
por decisão do próprio Presidente da Casa, quando o
parlamentar tiver um processo, como aconteceu em
relação ao Deputado Donadon. Então, é liminar: o Supremo decidiu pela condenação, não há mais recursos,
ele está automaticamente cassado, em uma decisão
que independe de passar por uma das Casas do Congresso, seja Senado, seja Câmara. Então, eu queria
saudar essa iniciativa do Senador Jarbas Vasconcelos, que vem nessa direção, junto com a questão do
voto aberto. Então, obrigada ao senhor pela gentileza.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana
Amélia. Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró.
Eu também quero cumprimentar o Senador Jarbas Vasconcelos e dizer que essa é uma questão que
guarda uma profunda coerência com o que estamos
fazendo. Vejam bem: eu volto a remeter à Lei da Ficha Limpa, uma lei aprovada, como disse aqui hoje o
Senador Pedro Simon, pela unanimidade do Senado
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Federal, a partir de assinaturas colhidas pela população, a partir de um projeto de iniciativa popular, que
estabelece claramente que, se uma pessoa for condenada em segunda instância por órgão colegiado, não
pode ser candidata.
Imaginem a contradição que vivemos, na semana passada, de um Deputado condenado à prisão,
em regime fechado, sem condições de sair da prisão
para participar da sessão, manter o seu mandato. E,
aí, Senador Ruben Figueiró, eu quero dizer o seguinte: a pessoa que trabalha lá na minha casa, que pega
o metrô todo dia, disse que a conversa no metrô – e
vejam o exemplo que passa para a população – era
assim: “Vamos todo mundo roubar! Vamos todo mundo
roubar, porque, neste País, não há controle nenhum.
Pode roubar, continua Deputado, fica na prisão”.
O Congresso Nacional brasileiro foi motivo, com
razão, de chacota da população brasileira ao longo
da semana. Como pode caber na cabeça de alguém
que uma pessoa condenada à prisão possa exercer o
mandato de Deputado Federal? É esse o constrangimento que nós vivemos. Então, eu entendo que essa
proposta de emenda à Constituição do Senador Jarbas
Vasconcelos é fundamental para aperfeiçoar o processo
legislativo, como entendo também que o Líder do PSB
na Câmara dos Deputados hoje, Deputado Beto Albuquerque, tenha apresentado um requerimento para a
apreciação dessa proposta de emenda à Constituição,
já aprovada na Câmara, de votação aberta em todas
as votações, isto é, de introdução do voto aberto, como
prevê a proposta do Senador Paulo Paim.
E quero registrar, Senador Ruben Figueiró, qual
é o argumento que se utiliza para manter o voto secreto na apreciação de vetos? É o de que o governo
poderia pressionar os parlamentares, e o voto fechado
protegeria o parlamentar dessas pressões do governo.
E nós temos os diversos exemplos aqui, ao longo da
história, de que não se derruba o veto. Vota-se alguma
coisa um mês atrás, ou seja, o parlamentar constrói
uma convicção um mês atrás e vota uma coisa, a Presidenta da República veta, e esses vetos são mantidos
posteriormente na sua praticamente totalidade, quando,
na verdade, a pressão a que o parlamentar deve estar
submetido, uma pressão legítima como representante,
é a pressão do representado, é a pressão da população. Ora, é claro que a população que vota em mim
tem todo o direito de saber como eu voto, até para
saber se eu a estou representando adequadamente.
Portanto, eu quero, aqui, não apenas defender
a votação do voto aberto para a apreciação de cassação de parlamentares na Câmara dos Deputados,
mas a introdução do voto aberto em todas as votações,
porque, como diz o Senador Paulo Paim, se o parla-
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mentar não está preparado para resistir a pressões
de qualquer ordem, ele não está preparado para ser
parlamentar. Ou seja, nós estamos aqui com o objetivo
de representar a população.
Sr. Presidente, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o Supremo Tribunal Federal. Se há uma
instituição hoje, neste País, que tem honrado a população, é o Supremo Tribunal Federal, que tem tomado
medidas corajosas. E, nesse caso, o Supremo tomou
uma medida para corrigir um equívoco grave do Poder
Legislativo, no caso, a Câmara dos Deputados. E nós
poderíamos estar poupados disso.
Houve um equívoco grave, um equívoco do Presidente da Câmara, a começar por ter o Presidente
colocado essa matéria para apreciação do Plenário,
visto que, como diz a própria liminar do Ministro Barroso, não era preciso; teria que a Mesa proclamar a
cassação. Como é que se pode imaginar termos um
Deputado exercendo o mandato com os seus direitos
políticos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal?
Portanto, quero fazer esse registro e, somando-me às palavras do Senador Pedro Simon, dizer que
as manifestações de rua que estamos vivenciando no
Brasil significam um novo momento, um momento em
que a população diz: nós queremos avançar.
Chama-me a atenção que, em nenhum momento,
se demonstra saudade do passado. As pessoas estão
dizendo: “Nós não estamos satisfeitos com as coisas
como elas estão. Nós queremos avançar no processo
de participação. Nós queremos avançar na democracia.
Nós queremos melhor qualidade dos serviços públicos”. E nós temos que receber com humildade essas
manifestações e transformá-las em ações concretas
no Parlamento brasileiro que, efetivamente, melhorem
a qualidade de vida dos brasileiros.
Infelizmente, a ação da Câmara dos Deputados,
além de significar ouvidos moucos aos recados que
vêm das ruas, parece uma provocação. Vai além! Parece uma provocação, testando os limites da paciência
da população brasileira.
Consulto o Senador Valdir Raupp se deseja fazer
um aparte. (Pausa.)
Ouço-o com muito prazer.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO)
– Na verdade, nobre Senador Rodrigo Rollemberg, eu
vou aproveitar, porque eu estava com o microfone levantado para pedir uma comunicação inadiável. Mas,
aproveitando esse tema, que é muito importante, eu
queria fazer aqui uma defesa, aproveitando o aparte a
V. Exª, do Presidente Henrique Eduardo Alves. Se ele
não tivesse colocado para apreciação no plenário, ele
seria criticado por isto. Ele estaria quebrando, talvez, o
direito de os parlamentares votarem. Jamais ele poderia
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imaginar que isso iria dar no que deu. Quando ele viu
que o parlamentar não foi cassado, assim atendendo a
esse julgado do Supremo Tribunal Federal, de pronto,
ele resolveu bancar e fazer pela Mesa. Aliás, ele fez de
ofício, sozinho. Não foi nem pela Mesa, foi sozinho. Eu
acho que ele teve coragem nesse ponto e diminuiu um
pouco o impacto desse erro que a Câmara cometeu.
Eu já falei aqui, em aparte ao Senador José Agripino,
na semana passada, que a Câmara cometeu um erro
grave, um equívoco. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou! O Parlamento perdeu, a democracia perdeu, o
País perdeu, o Deputado que estava sendo cassado
e que está condenado perdeu também, porque houve
uma exposição da sua família, dele mesmo, na mídia,
durante a semana inteira, e vai continuar ainda. Quem
ganhou nesse jogo? Ninguém! Então, foi um equívoco
grave, muito grave, que ainda foi reparado de última
hora pelo Presidente da Câmara dos Deputados. Eu
penso que, realmente, agora, não tem mais jeito; ninguém mais pode defender agora o voto secreto, o voto
fechado. Foi um tiro no pé também. Aliás, não no pé,
mas no peito do Parlamento brasileiro, porque agora
tem que abrir de qualquer jeito. Obrigado a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Raupp.
Eu concordo com V. Exª, disse isso aqui, fui o primeiro a me pronunciar, na sessão seguinte à decisão da
Câmara dos Deputados, dizendo que jamais imaginei
que teria um sentimento de vergonha de fazer parte
do Parlamento como me tive ao ouvir aquela matéria.
Lembrei, inclusive, as pessoas que enfrentaram a ditadura, que lutaram, que morreram, que foram torturadas para construir a democracia no nosso País, e
uma atitude como aquela, do próprio Parlamento, ao
enfraquecer o Parlamento, enfraquece a democracia,
que é uma conquista de toda a população brasileira.
Agora, eu apenas discordo de V. Exª no sentido
de que o Presidente da Câmara dos Deputados não
tinha o direito de correr o risco que correu, porque a
Constituição lhe dava as condições, como está dizendo o Ministro Barroso na sua decisão hoje, de a própria Mesa, como ele fez posteriormente, proclamar a
cassação do parlamentar. Bastava um pouco de bom
senso – de bom senso! – para compreender que era
absolutamente incompatível uma pessoa condenada,
em regime fechado, com os direitos políticos suspensos, exercer um mandato de Deputado Federal.
Portanto, faço aqui esta minha proclamação dizendo que nós vamos ter uma semana importante para
o País, uma semana que antecede as comemorações
pela Independência do País, com dois momentos graves
– mais informações sobre a espionagem americana,
alcançando a própria Presidenta da República, e essa

437

Setembro de 2013

decisão, felizmente corrigida pelo Supremo Tribunal
Federal – que, certamente, devem esquentar as manifestações ao longo da semana, manifestações que
considero extremamente positivas para que possamos
avançar no sentido do aprofundamento da democracia
no nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Rodrigo Rollemberg.
Agora, teríamos uma comunicação parlamentar.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – Eu queria, pela ordem, pedir a palavra para uma
comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Tem a palavra o Senador Valdir
Raupp para uma comunicação inadiável, neste momento. Em seguida, falará o Senador Ruben Figueiró.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
no último final de semana, fizemos uma incursão em
Rondônia, por diversas cidades, mas eu queria fazer
uma referência à audiência pública da Comissão de
Agricultura do Senado Federal, presidida pelo eminente
Senador Acir Gurgacz, na cidade de Guajará-Mirim,
em Rondônia.
Essa audiência pública contou com a presença
de prefeitos, de vereadores, de diversas autoridades
estaduais e federais e, entre elas, o Superintendente
da Suframa em Rondônia, Dr. Thomaz, que já havia
estado, dias antes, na cidade de Guajará-Mirim, colhendo as reivindicações daquela cidade, daquela região, para um planejamento na Superintendência da
Zona Franca de Manaus.
O compromisso da Suframa é desenvolver obras
de infraestrutura na cidade de Guajará-Mirim, a exemplo
do que tem feito nas cidades de Manaus, de Macapá,
de Santana, de Boa Vista e em outras cidades onde
há áreas de livre-comércio.
Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que possuem
uma área de livre-comércio, estão há muito tempo
sem receber investimentos. São centenas de carretas,
todas as semanas, percorrendo a BR-425, que já está
completamente danificada, sem recuperação, e a região continua sem nenhum investimento da Suframa
na área de livre-comércio de Guarajá-Mirim.
Então, fizemos lá um apelo – o Senador Acir
deve se pronunciar, ainda no dia de hoje, sobre esse
assunto também – no sentido de a Suframa invista, e
não pouco, mas que possa investir, talvez, recursos
da ordem de R$30 milhões, R$40 milhões ou R$50
milhões para recuperar o tempo perdido e o estrago
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que esse movimento da Suframa tem causado na BR425 e na cidade de Guajará-Mirim.
Discutimos a questão das exportações, pois está
havendo um problema no Ministério da Agricultura,
e nós vamos interceder, nesta semana ainda, para
resolver a questão das exportações de produtos de
origem vegetal.
Discutimos também a construção de um porto
moderno. Como lá não há porto, não há nada, os embarques são feitos na barranca do rio. No período da
seca, há a poeira; no período da chuva, há a lama na
beira do rio.
Discutimos também a ponte binacional, ligando
o Brasil à Bolívia, um compromisso do Governo Federal com vistas a cumprir o Tratado de Petrópolis de
1902. Portanto, há mais de 110 anos, o Brasil deve
uma ponte à Bolívia, para que ela possa ter saída
para o Atlântico, pela hidrovia do Madeira. E nós estamos cobrando isso com muita força. O projeto deve
estar pronto, e eu espero que seja licitado ainda neste ano. Vamos começar a cumprir esse compromisso
com a Bolívia.
Discutimos a usina binacional Brasil-Bolívia. No
mês de novembro, haverá um grande seminário nas
cidades de Guayara e Guajará-Mirim. A Deputada Marinha Raupp está organizando também este seminário,
com o Embaixador Antônio Simões, o Ministério das
Minas e Energia e outras autoridades. Convidei também o Vice-Presidente Temer, e ele possivelmente vai
agendar a presença, já que ele é o coordenador das
políticas de fronteira, designado que foi pela Presidenta
Dilma. Ele me disse do desejo de também participar
desse comitê de fronteiras nas cidades de Guayaramerín e Guajará-Mirim, no mês de novembro. Discutimos
os investimentos na área da saúde, da educação, da
agricultura, entre outras áreas, na cidade de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.
Queria ainda, Sr. Presidente, relatar uma audiência que tivemos hoje, no DNIT nacional, com o
Secretário Executivo, Dr. Tarcísio. Discutimos também
a BR-425. Segundo informações, a licitação já está
pronta, já está definida, e a ordem de serviço deverá
ser dada entre o dia 6 e o dia 12 de setembro. Portanto, dentro de uma ou duas semanas no máximo, a
ordem de serviço, o contrato estará sendo assinado,
para que os dois lotes da BR-425, no valor de aproximadamente R$150 milhões, possam ser executados,
tirando o povo de Guajará-Mirim e Nova Mamoré do
isolamento.
Falo ainda da BR-364, do Lote 1 da BR-364,
cuja ordem de serviço também está para ser dada
por volta do dia 6 de setembro – o Lote 1 vai de Vilhena a Pimenta Bueno. O trecho que vai de Pimenta
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Bueno a Ouro Preto já está em execução, Ariquemes
a Porto Velho também está em execução, mas ainda
está pendente de licitação, por problemas de pedreiras, de brita e outras coisas, o Lote 3, de Ouro Preto a
Ariquemes. Aí ficariam os quatro lotes da BR-364 em
obras de restauração geral: recapeamento, restauração, acostamento, tirada de curvas, terceiras faixas,
travessias urbanas, essa obra completa da BR-364,
que tem causado muitos transtornos para a população.
Eu encerraria falando da BR-429, que também
discutimos nessa audiência. A BR-429 é uma obra de
360 quilômetros que a Deputada Marinha conseguiu
colocar no PAC ainda quando a Presidenta Dilma era
Ministra-Chefe da Casa Civil, era coordenadora do PAC.
É uma obra de R$400 milhões, e falta menos de 10%
para que seja concluída, mas as empresas enfrentam
dificuldades para concluir essa obra – já estão com
ordem de serviço. O compromisso do DNIT é chamar
imediatamente essa empresa e determinar que ela
entre imediatamente no trecho, no lote, sob pena de
ser multada e condenada a não executar mais obras
do DNIT. O contrato está pronto, a ordem de serviço
foi dada, e a empresa está demorando a entrar nessa
obra. É para concluir os trechos que ainda faltam ser
concluídos e, sobretudo, a travessia urbana de São
Miguel do Guaporé.
A Associação Comercial, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa já se reuniram por várias
vezes, cobrando insistentemente o fim dessa obra.
A Deputada Federal Marinha Raupp, que foi a
autora desse projeto e que o tem acompanhado com
muita dedicação, já está impaciente com a situação
dessa empresa, que não conclui essa obra.
Então, Sr. Presidente, era esse o relato que eu
queria fazer brevemente, nesta comunicação inadiável,
reforçando os investimentos da Suframa, em Guajará-Mirim, a imediata restauração da BR-425, a conclusão
da BR-429 e ainda a ponte de Ji-Paraná, a duplicação
da ponte de Ji-Paraná, que está paralisada há mais de
ano. Faltam apenas R$800 mil para se concluir essa
obra. Mas também já está chegando ao final, com
projeto pronto, adequação pronta, e o DNIT já deve
estar dando ordem de serviço logo de imediato, para
que seja concluída também a duplicação da ponte de
Ji-Paraná. Assim como o anel viário. São recursos de
aproximadamente R$15 milhões, com contrapartida
do Estado de Rondônia, para a conclusão do anel viário de Ji-Paraná.
Eram essas as informações, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Valdir Raupp.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a ler o ofício.
A Presidência recebeu a Mensagem nº 84, de
2013 (nº 358-C/2013, na origem), da Senhora Presidenta da República, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor ANTONIO DE AGUIAR
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PATRIOTA, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Representante Permanente
do Brasil junto às Nações Unidas.
Esta é a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao nobre
Senador Ruben Figueiró, falando como orador inscrito.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou
aqui desde o início desta sessão e a considero uma das
mais importantes que eu tenho presenciado, porque
trata de importantes assuntos que, naturalmente, terão
repercussão na imprensa nacional e que vão motivar
a opinião pública brasileira a analisar, com percuciência, os assuntos tratados pelos ilustres Senadores
Paulo Paim, Pedro Simon, Ana Amélia, Eduardo Braga, Rodrigo Rollemberg e, agora, recentemente, pelo
Senador Valdir Raupp. Solidarizo-me com os ilustres
Senadores, pela maneira patriótica com que se manifestaram através dos seus pronunciamentos.
Mas o que me traz aqui, também, Sr. Presidente,
é uma questão que reputo também importante, porque,
entre os inúmeros problemas enfrentados pelo Brasil e
pelo povo brasileiro, está, sem dúvida alguma, a questão da segurança pública. Seja nos grandes centros
ou nas pequenas cidades, a segurança faz parte do
dia a dia de todos nós. Se não é pelo relato de algum
conhecido ou familiar, que já foi vítima de violência,
essa chaga invade nossas casas por meio dos noticiários veiculados pela mídia.
Este meu pronunciamento, Sr. Presidente, refere-se, pois, a esse tema tão candente da nossa vida em
sociedade, mais especificamente ao importantíssimo
papel desempenhado pela Polícia Rodoviária Federal,
instituição de que todos nós, brasileiros e brasileiras,
nos orgulhamos e que completou 85 anos de fundação, no último dia 24 de julho.
A importância da Polícia Rodoviária Federal e
dos homens e mulheres que integram os seus quadros
pode ser medida pelas vidas que salvam, pelas riquezas que ajudam a preservar e pelo enorme impacto
social provocado por suas ações.
Sim, os policiais rodoviários não atuam apenas na
fiscalização das rodovias, para coibir abusos cometidos
por motoristas imprudentes, por mais importante que
seja esse tipo de ação. Atuam também – e contribuem
sobremaneira – para que nossas estradas sejam vias
seguras para o escoamento da produção brasileira.
Aliás, é preciso destacar que cerca de 70% do Produto
Interno Bruto do Brasil circula pela malha rodoviária.
Também é digna de menção a atuação da Polícia
Rodoviária no combate ao tráfico de entorpecentes e
à entrada e circulação pelo Território nacional de pro-
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dutos de origem ilícita, ou seja, contrabandeados dos
países vizinhos por meio de nossa multiquilométrica
fronteira seca.
A atuação da Polícia Rodoviária Federal, nas
regiões de fronteira, é, por isso mesmo, vital para o
sucesso das políticas brasileiras de segurança pública
e para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
Todos sabemos, Srªs e Srs. Senadores, que o tráfico internacional de armas e de drogas é responsável
por parte significativa dos índices de violência registrados não só nas capitais, mas também nas cidades
do interior. Do mesmo modo, é também claro que o
contrabando contribui para a diminuição dos índices
de desemprego e é, por isso mesmo, extremamente
pernicioso para a economia nacional e para o bem-estar social do povo brasileiro.
Sr. Presidente, gostaria de ressaltar a atuação
exemplar da Polícia Rodoviária Federal no meu Estado, Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Os 430 policiais rodoviários que
lá trabalham respondem pela fiscalização de quatro
mil quilômetros de rodovias, distribuídas por dez delegacias vinculadas à 3ª Superintendência Regional
da repartição.
Inclusive, Sr. Presidente Paulo Paim, recebi em
meu escritório político, em Campo Grande, na última
sexta-feira, acompanhados do Deputado Estadual Márcio Monteiro, Presidente Regional do meu Partido, o
PSDB, a diretoria do Sindicato dos Policiais Federais,
para discutir a realização, por minha iniciativa, de audiência pública no Senado que tratará de assuntos
ligados aos amplos aspectos da segurança na fronteira. Conversei com os Srs. Lúcio Nogueira Gonçalves,
Presidente, Vladimir Benedito Struck e Marcos Khadur
Rosa Pires.
Serão convidados a participar da audiência, na
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
representantes do Ministério da Defesa, da Polícia
Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal e o Secretário de Justiça e Segurança de Mato
Grosso do Sul, Wantuir Jacini.
O trabalho da Polícia Rodoviária Federal em
Mato Grosso do Sul demonstra cabalmente a enorme importância da presença do Estado brasileiro nas
áreas de fronteira. As BRs 163, 060 e 463, que ligam
o Brasil ao Paraguai, são rotas para ilícitos, como o
tráfico de entorpecentes, contrabando e descaminho,
saída de veículos roubados, tráfico de armas e munições, evasão de divisas e tráfico de seres humanos.
Já a BR-262, que liga o Brasil à Bolívia, é igualmente
rota para o tráfico de entorpecentes, especialmente da
cocaína, contrabando de vestuário e outros produtos,
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tráfico de armas e munições, evasão de divisas e tráfico de seres humanos.
Como podemos ver, Srªs e Srs. Senadores, nossas rodovias federais são palco de toda sorte de crimes
e contravenções, o que clama do Estado uma presença mais firme e enérgica no sentido de combatê-los.
A atuação das forças de segurança, especialmente da Polícia Rodoviária Federal, nas áreas de fronteira, não é tarefa fácil, seja pelo volume expressivo dos
crimes praticados na região, seja pelas dificuldades
de fiscalização peculiares às fronteiras secas, onde
prosperam as estradas clandestinas.
É urgente, portanto, que o Governo Federal acolha
as inúmeras – e justas – reivindicações dos policiais
rodoviários que atuam nas fronteiras. Acolhê-las não
é privilegiar a categoria, mas contribuir devidamente
para a melhoria dos serviços prestados ao Brasil e aos
brasileiros por servidores públicos da mais elevada
qualidade e importância.
Há anos que se fala no aumento do contingente
da Polícia Rodoviária Federal nas áreas de fronteira. No
último dia 11 de agosto, foi, enfim, realizado o concurso público para provimento de mil vagas, preferencialmente com lotação nas regiões fronteiriças. Entretanto,
esse número é claramente insuficiente para o patrulhamento de 70 mil quilômetros de rodovias que cruzam
nosso País continental. De acordo com a Federação
Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, o déficit
de pessoal é da ordem de quatro mil policiais. Para se
ter uma ideia da situação precária do efetivo da Polícia
Rodoviária, cito um exemplo vindo de Mato Grosso do
Sul, trazido ao meu conhecimento pelo Sindicato dos
Policiais Rodoviários do meu Estado: nos casos de
flagrante delito, é comum que os policiais rodoviários
tenham que se deslocar por mais de 250 quilômetros
para registrar a ocorrência, passando cerca de seis horas fora do posto. Como não há efetivo para reposição,
o posto permanece fechado, sendo alvo de vandalismo
e de depredação, além dos óbvios prejuízos ao regular
trabalho da Polícia Federal do local.
Para agravar ainda mais a escassez de pessoal,
a Polícia Rodoviária possui um sistema interno de remoção que permite a saída dos policiais lotados nas
fronteiras, dificultando, sobretudo, a reposição de pessoal nessas regiões, sem falar do aumento do contingente. Muito melhor do que dificultar as remoções, no
entanto, seria, com toda certeza, criar mecanismos de
estímulo à permanência dos policiais.
O primeiro passo, Sr. Presidente Paulo Paim,
faça-se justiça, foi dado com a aprovação pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei da Câmara n° 47,
de 2013, que institui a indenização de fronteira aos
analistas tributários e demais ocupantes da carreira
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de auditoria da Receita Federal, além dos servidores
da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal,
que atuam em localidades estratégicas vinculadas à
prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos fronteiriços.
Infelizmente, o projeto ainda não foi sancionado
pela Senhora Presidente da República. No último dia
23, fui, credenciado pelos eminentes Senadores Delcídio do Amaral e Moka, à Casa Civil, tentar sensibilizar
o Governo da importância de sancionar a matéria, tendo em vista os inúmeros benefícios que os estímulos
previstos trarão para o combate do crime em todo o
País e não só para nossa região fronteiriça.
Escoimados os penduricalhos e os famosos jabutis que existem no projeto, acredito que ele será
sancionado pela Senhora Presidente da República.
O efetivo da Polícia Rodoviária Federal nas áreas de fronteira precisa também de veículos, armas e
equipamentos de comunicação modernos, capazes
de enfrentar a sofisticação cada vez maior das redes
criminosas transnacionais que atuam no Brasil.
Por fim, gostaria de associar-me à luta dos policiais rodoviários federais pela aprovação de quatro
proposições legislativas que beneficiam direta ou indiretamente a categoria, o que trará, sem sombra de
dúvidas, inúmeros benefícios para o Brasil e para a
população brasileira.
A primeira delas é a Proposta de Emenda à Constituição nº 339, de 2009, que assegura o direito ao
adicional noturno aos policiais militares, bombeiros
militares e aos integrantes dos órgãos de segurança
pública, o que inclui os policiais rodoviários federais.
Trata-se de uma questão de justiça aos profissionais
da área de segurança, que arriscam as suas vidas em
prol da defesa de nossas famílias.
A segunda é a PEC nº 170, de 2012, que garante
proventos integrais ao servidor que se aposentar por
invalidez. Ora, ninguém escolhe ficar inválido. Trata-se
de condição adversa na vida de qualquer pessoa, que
merece, por isso mesmo, ter assegurado o seu padrão
de vida anterior à invalidez.
Defendo, ainda, aprovação da PEC nº 555, de
2006, que estabelece o fim da contribuição dos servidores públicos inativos. Não é justo que o servidor
trabalhe e contribua para a Seguridade Social uma
vida inteira e, quando de sua aposentadoria, continue
a ser descontado de seu benefício a contribuição previdenciária.
Por fim, gostaria de defender aprovação imediata do Projeto de Lei nº 242, de 2013, de autoria
do eminente Senador Fernando Collor, que desonera
o trabalhador de qualquer participação no custo do
vale-transporte, que passa a ser de exclusiva respon-
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sabilidade do empregador. Além da aprovação, defendemos que o benefício seja extensivo a todos os
servidores públicos.
É chegada a hora de reconhecer a importância
do trabalho dos policiais rodoviários federais que atuam nas áreas de fronteira. Afinal, o Brasil não pode
conviver com o tráfico de drogas e de armas, com a
saída de carros roubados e com outros inúmeros delitos que se utilizam das fronteiras para serem perpetrados. Destaco as fronteiras do meu Estado com o
Paraguai e a Bolívia.
Assumo, por essa razão, Srªs e Srs. Senadores, perante esta Casa e perante o povo brasileiro, o
compromisso de lutar pela melhoria das condições de
trabalho dos policiais rodoviários federais que atuam,
sobretudo, em Mato Grosso do Sul, mas estendo a
todos os Estados brasileiros. É, sem dúvida alguma,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma questão
de extrema justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de me dirigir ao povo do meu País por intermédio
do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró!
Fala, ainda, o Senador Acir Gurgacz; em seguida,
a Senadora Kátia Abreu.
O Senador Acir Gurgacz fala como Líder.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo.
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que
nos acompanham pela TV Senado e Rádio Senado,
antes de entrar no tema que trago nesta tarde, falo
sobre a questão Donadon, que é lá do nosso Estado
de Rondônia.
Na quinta-feira, segui para Ji-Paraná. Fizemos
uma escala em Cuiabá. Trocamos de aeronave, como
de costume, e encontramos vários amigos, todos comentando conosco e nos cobrando uma ação rápida
e imediata com relação ao que aconteceu na Câmara Federal no tocante à não cassação do Deputado
Donadon.
Então, é uma indignação geral – nossa também
evidentemente. Enquanto a população está nas ruas
pedindo mudança política, mudança eleitoral, mais
seriedade com relação às ações públicas, a Câmara
faz algo que nos deixa realmente bastante atrapalhados. E há cobrança por parte da população, que não
diferencia a Câmara do Senado. Todos nós estamos
no Congresso Nacional, e há essa cobrança.
Entendo, Sr. Presidente, que aquele projeto de lei
do Senador Jarbas Vasconcelos, que torna a cassação
imediata após uma condenação do STJ, precisa ser
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votado imediatamente por esta Casa. A população está
nos cobrando, e nós precisamos dar uma resposta para
que o que aconteceu na Câmara na semana passada
não venha mais a acontecer em hipótese nenhuma.
Concedo um aparte à Senadora Kátia Abreu. V.
Exª pediu um aparte, nobre Senadora?
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD – TO) –
Obrigada, Senador Acir Gurgacz. Suas palavras são
muito bem-vindas para o momento delicado que estamos vivendo. Como disse a jornalista Dora Kramer, de
O Estado de S.Paulo, parece que os movimentos de
rua, que as manifestações das pessoas nas ruas não
calaram fundo no coração de muitos Parlamentares.
Mas V. Exª tem razão: não são todos os Parlamentares,
são 133, se não me engano, Parlamentares que votaram a favor de manter o mandato de um condenado.
Mais de 200 votaram pela perda do mandato. Alguns
estiveram ausentes de forma justa, outros, nem tanto. Então, é a questão do voto aberto. Nessa hora, dá
vontade de que o voto seja aberto para que isso não
se repita. Mas precisamos nos lembrar de que existe
uma máxima por aí. Ela diz, por exemplo, que se o voto
fosse aberto, o ex-Deputado José Dirceu não teria sido
cassado, por suas influências, por suas pressões, pelas amizades no partido, pelo seu domínio partidário.
Não teria sido cassado. Então, precisamos ter muita
calma, porque não é o voto aberto ou fechado que
vai curar o caráter das pessoas. As pessoas têm de
ter responsabilidade com a classe que representam.
Pode ser um amigo, mas nessa hora a amizade fica
de fora. O que vale é a instituição, que ficou desmoralizada publicamente, não só no Brasil, mas no exterior.
O mundo inteiro sabe que um condenado à cadeia, à
prisão, continuou com seu mandato graças a cento e
poucos deputados que ficaram com dó de meia dúzia
de lagrimas. Tenho o maior respeito por essas lágrimas, não quero aqui diminuir a dor do Deputado, mas,
enfim, transitou em julgado. Ele teve todos os direitos,
por mais de oito anos, para se defender. Se em oito
anos ele não quis, não conseguiu provar a sua inocência, não somos nós que vamos contrariar o Supremo
Tribunal Federal – em que transitou em julgado – pela
sua emotividade na tribuna e convencer cento e poucos
deputados de que ele precisava continuar com o seu
mandato por conta do salário. Não era possível que
isso ficasse assim mesmo. O Supremo, por sua vez,
votou e condenou pelo crime de desvio de recursos.
Mas por que, também, o Supremo mandou para a Câmara julgar a perda de mandato ou não? Agora, retoma
a posição e, ao contrário, anula a eleição da Câmara.
Então, nem precisava ter mandado para a Câmara, a
decisão deveria ter sido findada no Supremo Tribunal
Federal. Por que ainda enviaram para cá? Pensaram,
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tinham certeza de que a votação seria para cassar o
Deputado? Não contaram com a possibilidade de ele
não ser cassado? Não se brinca com as instituições. As
questões precisam ser muito organizadas, muito claras
e firmes. Nós não podemos fazer testes. Foi transitado
em julgado. Ele perdeu os direitos políticos. Não tem
que perguntar ao Congresso Nacional a respeito disso.
Agora ficamos duplamente desmoralizados porque vem
o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fazer um
papel que era nosso e, de certa forma, salvar a imagem
do Congresso Nacional. Sinceramente, é lamentável,
duplamente lamentável. Muito obrigada, Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu.
E o que é pior, o nobre Deputado entra com uma
ação para rever todos os seus direitos. Ele, dentro da
prisão, Presidente Paim, e querendo ter os direitos de
Deputado Federal: ter o seu gabinete, ter o seu apartamento funcional, ter seus proventos e seus assessores. Realmente, é uma situação bastante delicada.
Quando alguns Parlamentares reclamam da atuação
do Supremo Tribunal Federal, temos que concordar
com a ação do STF neste momento, porque, de fato,
consertou uma coisa que ficou muito delicada para
todos nós do Congresso Nacional.
Com prazer, ouço o Senador.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Acir, quero cumprimentar V.
Exª. O que ocorreu, na semana passada – eu já havia
me manifestado aqui, na quinta-feira –, foi acintoso
para a democracia brasileira, e urge, por parte das
instituições, reações. Aqui, no Senado, é fundamental, necessário, urgente, aprovarmos a proposta de
emenda à Constituição de iniciativa do Senador Jarbas
Vasconcelos (Proposta de Emenda à Constituição nº
18), cuja discussão já iniciamos, que torna automática
a perda de mandato para aqueles que tenham condenação transitada em julgado no Supremo Tribunal
Federal. Mas, mais que isso – daqui a pouco também,
após V. Exª, devo ir à tribuna –, é urgente, Senador
Acir, acabarmos com o acinte que é o voto secreto. Eu
acho que o Congresso Nacional... Nós não podemos
ter aprovado o fim do voto secreto aqui no plenário do
Senado e a Câmara dos Deputados não ter encerrado o voto secreto para a cassação de mandatos. Nós
temos aqui a proposta de emenda à Constituição de
autoria do Senador Paulo Paim, que põe fim ao voto
secreto e que tramita nesta Casa. Ainda não votamos
aqui no Senado. Não podemos manter o instituto do
voto secreto depois de ter ocorrido um absurdo dessa
natureza. Nós estamos atentando contra a democracia, primeiro porque a situação, além de vexatória, é
atentatória contra a democracia brasileira. Veja o ab-
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surdo da situação do ponto de vista jurídico, do ponto
de vista político, do ponto de vista da democracia. Nós
temos alguém que não tem, do ponto de vista jurídico,
direito político, porque o preso não é mais portador de
direito político, conforme reza a nossa Constituição.
Mas temos alguém que pode exercer o direito político
de ser representante do povo. Ou seja, é uma situação
mais do que vexatória. É uma situação que ameaça as
instituições, que ameaça a democracia. É uma situação atentatória à democracia brasileira. Diante disso,
Senador Acir, são necessárias ações urgentes, ações
urgentes por parte do Parlamento. E a ação urgente
por parte do Parlamento necessita ser a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 18, e, tão logo
e o quanto antes, votarmos todas as propostas que
põem fim ao voto secreto no Parlamento.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Randolfe, pelo
seu aparte.
Enfim, Sr. Presidente, realizamos, na última sexta-feira, um ciclo de debates e palestras da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal.
Dessa vez, estivemos na cidade de Guajará-Mirim, no
Estado de Rondônia, onde discutimos as necessidades
de investimentos e parcerias para o aprimoramento da
estrutura de escoamento de produtos da Área de Livre
Comércio de Guajará-Mirim, além de outras demandas
levadas ao debate pela comunidade local, envolvendo
também o Município de Nova Mamoré. Eu e o Senador Valdir Raupp estivemos nessa audiência pública,
ouvimos várias pessoas da sociedade organizada de
Guajará-Mirim e de Nova Mamoré.
O principal resultado desse ciclo de debates
é que firmamos um compromisso com a população
desses dois municípios, representados pelo Prefeito
Dúlcio Mendes, de Guarajá-Mirim, e o Prefeito Laerte
Queiroz, de Nova Mamoré. Também o Presidente da
Câmara, o Vereador Netinho, o Vereador Agostinho e
os demais Vereadores que acompanharam a nossa
audiência pública, fizeram parte da mesa e debateram junto conosco na promoção do desenvolvimento
integrado e sustentável da região.
Também assumimos o compromisso de cobrar
do Governo Federal o início imediato da restauração
definitiva da BR-425, a construção de um terminal
portuário na cidade de Guajará-Mirim, a reforma do
aeroporto da cidade, a revitalização do museu e da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a construção da
ponte binacional sobre o rio Mamoré e da ponte do
Abunã, na divisa do Acre com Rondônia, bem como a
elaboração de projetos para o fortalecimento das cadeias produtivas agrícolas e do extrativismo na região.
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A Suframa (Superintendência da Zona Franca de
Manaus), autarquia que administra a área de livre comércio de Guarajá-Mirim, também se comprometeu a
construir uma sede própria no Município, abrigando no
mesmo espaço uma Agência Fazendária. Atualmente,
a autarquia funciona em instalação cedida pela Conab
e a Agência Fazendária fica do outro lado da cidade,
o que faz com que os caminhões tenham de atravessar todo o perímetro urbano para retirar a nota fiscal.
A Suframa também se comprometeu a auxiliar a prefeitura na manutenção das estradas e vai coordenar
a elaboração de projetos visando o desenvolvimento
integrado do Município e da região, com estímulo ao
turismo, ao comércio e às principais cadeias produtivas, juntamente com o Governo do Estado, a Seagri
(Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural) e
Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural), o Incra, a FACER (Federação do Comércio de
Rondônia), e a prefeitura do Município, a Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Guarajá-Mirim
e outras associações e cooperativas da região que se
fizeram presentes nessa audiência pública e utilizaram
da palavra para fazer as suas colocações e as suas
reivindicações também.
No que diz respeito à BR-425, hoje mesmo o
DNIT nos informou sobre a situação da licitação da
obra da restauração da rodovia. O resultado final da
licitação foi divulgado no dia 25 de junho. No entanto,
a empresa vencedora do leilão eletrônico do regime
diferenciado de contratação foi habilitada apenas para
a realização do lote 1, não foi habilitada para o lote 2.
A Comissão de Licitação do DNIT alegou que a
empresa não apresentou para o Lote 2 atestado relativo
à execução de reciclagem do revestimento e da base
da pista atual, o que deve ser reformado por meio do
recurso impetrado pela empresa, uma vez que esse
documento foi apresentado para o Lote 1.
Portanto, segundo o DNIT, essa situação será
resolvida no máximo até o dia 12 de setembro, sendo que, logo em seguida, deverá ser emitida a ordem
de serviço para o início da restauração. E nós vamos
acompanhar todos os dias como anda esse processo lá no DNIT com relação à BR-425, assim como o
fizemos também com relação à BR-364. Enquanto
isso, uma outra empresa já iniciou o serviço de tapa
buraco da BR-425. Fica aqui, mais uma vez, o nosso
apelo para que o DNIT dê uma atenção especial para
a restauração da BR-425.
Sr. Presidente, Guajará-Mirim é uma cidade com
uma história singular na formação e no desenvolvimento do Brasil. Situada na fronteira com a Bolívia, ela se
formou junto com a construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, concluída em 1912. Essa ferrovia
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serviu para o escoamento do látex e dos produtos da
Bolívia e da Amazônia durante o ciclo da borracha,
além de acelerar o povoamento local, contribuindo no
incremento da agricultura, além do extrativismo vegetal proporcionado pela vasta e rica vegetação natural
existente.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Atualmente, Guajará passa por um momento difícil, de isolamento, pois a ferrovia não existe
mais e a BR-425, a única via de acesso aos demais
Municípios de Rondônia e ao País, está em péssimas
condições, por conta da falta de investimentos públicos,
tanto federais quanto do Estado e do próprio Município.
Para tirar o Município desta situação, entendo
que, além do Governo do Estado e da própria Prefeitura, a Suframa terá um papel importante no fomento
de um projeto de desenvolvimento integrado do Município, um projeto que resgate a força da economia
da cidade de Guajará-Mirim, transformando-a, de fato,
na Pérola do Mamoré, assim como ela é chamada por
todos nós, em Rondônia.
A Suframa tem, nas suas atribuições, a promoção de desenvolvimento do interior da Amazônia, em
parceria com governos estaduais e municipais, instituições de ensino e pesquisa, entidades de classe
e cooperativas. É competência da Suframa viabilizar
projetos de apoio à infraestrutura econômica, à produção, turismo, pesquisa e desenvolvimento, formação de
capital intelectual e ainda capacitação, treinamento e
qualificação profissional dos Municípios da Amazônia.
Portanto, o que cobramos do Superintendente da
Suframa, Dr. Thomaz Afonso Nogueira, é que a Suframa exerça com efetividade sua competência, investindo na cidade e coordenando a elaboração de projetos,
visando o desenvolvimento da região.
Não podemos permitir que o contingenciamento de verbas pelo Governo Federal afete os recursos
arrecadados pela Suframa. De acordo com o superintendente da Suframa, dos R$480 milhões arrecadados
em 2012, a título de taxas de serviços administrativos, R$300 milhões não foram disponibilizados para
a instituição.
Entendo que não podemos deixar que todo esse
dinheiro arrecadado na Amazônia seja utilizado para
compor o superávit primário do País, e não seja investido no desenvolvimento da Região Amazônica,
pois essa taxa, Sr. Presidente, existe exatamente para
promover o desenvolvimento da Região Amazônica.
Vou solicitar audiência, em nome da Bancada
federal de Rondônia, com os Ministros da Indústria e
Comércio, da Fazenda e do Planejamento, para cobrar
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o descontingenciamento desses recursos da Suframa,
para que eles possam ser investidos na nossa região.
Outro aspecto que nós temos que levar em conta
na elaboração desses projetos para o desenvolvimento
das cadeias produtivas no Município é o fato de Guajará-Mirim, Sr. Presidente, possuir 93% do seu território com cobertura florestal protegida por unidades de
conservação e reservas indígenas – 93%!
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Temos que pensar em formas alternativas
para promover o desenvolvimento sustentável do Município, visto que a agricultura e a pecuária, que estão
em expansão, encontram limitações legais e físicas,
pois quase não há espaço para a expansão, devido à
proteção ambiental.
Por conta disso, até os agricultores que trabalham
em áreas já transformadas encontram dificuldades,
como nos relatou o agricultor Leinilson Monteiro Cavalcante, da Associação dos Produtores da 5ª Linha do
Iata. Segundo ele, a comunidade inteira está sofrendo
com as restrições impostas pelos órgãos ambientais e
com a falta de assistência técnica, por parte das agências de fomento da agricultura. De acordo com Leinilson, os órgãos ambientais impedem os métodos de
manejo tradicionais, como a coivara para a queimada
do pasto, de capoeiras, ou de áreas degradadas, e eles
não possuem equipamentos nem técnicas para realizar
o destoque da terra, para torná-la apta para o arado.
Além da falta de assistência técnica, os agricultores também não recebem informações sobre as linhas de crédito do Governo para a agricultura familiar
ou para determinadas cadeias produtivas, como nos
relatou o agricultor José de Oliveira Vargas, da linha
4 de Nova Mamoré.
Outro problema é a falta de energia elétrica no
meio rural da região, como ocorre no Assentamento
Taquara, da Nona Linha Velha, em Nova Mamoré,
conforme nos relatou a Dona Célia Maria Noteno, do
Sítio Sempre Verde. Sem energia, os produtores ficam
limitados nas suas atividades e isolados no campo.
Portanto, temos que levar propostas que atendam a essa realidade. Considerando que em apenas
7% do território do Município é permitida a atividade
produtiva e que 80% desta área tem que ser destinada
para compor a Reserva Legal...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... das propriedades, sobram menos de
2% do território do Município para a agricultura.
Creio que, nesse caso, a área da Reserva Legal
poderia ser reduzida ou averbada em outro local do
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mesmo bioma. Essa é uma discussão que tivemos na
elaboração do Código Florestal, sendo que conseguimos a flexibilização em até 50% de Reserva Legal nos
Municípios com mais de 80% de florestas protegidas
por unidades de conservação ou terras indígenas.
O que não pode é sermos penalizados por proteger as florestas e não termos nenhuma compensação
financeira ou contrapartida, ou seja, se não bastasse
o contingenciamento dos recursos da Suframa pela
União, ainda não recebemos nada em troca por preservar a Amazônia.
Outra reivindicação feita no ciclo de palestras e
debates da Comissão foi com relação à exportação
de produtos de origem animal por Guajará-Mirim, que
foi restringida pela Instrução Normativa n° 34/2009 do
Ministério da Agricultura.
De acordo com os produtores locais, representados pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Guajará-Mirim, a suspensão dessa Normativa
já tinha sido negociada junto ao Ministério da Agricultura, em reunião realizada em fevereiro de 2011; no
entanto, isso até hoje não ocorreu, o que está prejudicando o abastecimento de mais de 300 mil habitantes
que moram na região do Beni, na Bolívia, que mantém
forte comércio e dependência dos produtos de origem
animal produzidos em Rondônia e também nos traz
um prejuízo muito grande não só para o Estado, mas
também para a União, pois deixamos de exportar em
maior quantidade.
Entendo que a construção de um terminal portuário moderno seria a solução mais adequada para
viabilizarmos a exportação brasileira via Guajará-Mirim.
Portanto, diante da realidade atual, a suspensão da Instrução Normativa nº 34 é a alternativa mais sensata...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... visto que isso não representa risco
para a sanidade e segurança alimentar dos dois países.
Fica aqui o meu apelo ao Ministério da Agricultura para que atenda a mais este pedido dos produtores
do Estado de Rondônia, pedido este que já foi protocolado pelo meu gabinete nesse Ministério. Portanto,
espero, Sr. Presidente, que o Ministério da Agricultura
nos atenda com esse pedido, é um pedido dos agricultores do Estado de Rondônia.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que
V. Exª me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Acir Gurgacz.
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Como é segunda-feira, embora fosse comunicação inadiável de cinco minutos, a Presidência foi tolerante, pela grandeza do seu pronunciamento.
Como oradora inscrita, pelo tempo de 20 minutos,
Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada.
Sr. Presidente, colegas Senadores, eu venho a
esta tribuna, novamente, para falar, infelizmente, de um
mesmo assunto, não um bom assunto, não um bom
tema, mas o mesmo tema, que é a insegurança jurídica no País, especialmente e especificamente, com
relação à questão indígena.
Nós estamos hoje, Sr. Presidente, com 67 imóveis, 67 fazendas invadidas no Mato Grosso do Sul,
correspondente a 3 milhões de hectares. Nós estamos, segundo noticiário na mídia, com 190 conflitos
de invasões em todos os lugares do Brasil. No Mato
Grosso do Sul, eu disse 3 milhões de hectares, com
67 imóveis invadidos. No Mato Grosso, Sr. Presidente,
a pretensão da Funai é 3,8 milhões de hectares. São
25 áreas que estão em estudo pela Funai atualmente.
Sr. Presidente, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Amazonas, em São Paulo, em Santa Catarina,
no Paraná, não há mais quem aguente.
Agora há pouco, na Bahia, a notícia que está no
Terra Notícias, do dia 30 de agosto:
Nove liminares de ações de reintegrações de
posse em favor de fazendeiros [dos produtores
rurais] que estão em conflitos há quase um mês
com índios tupinambás em Buerarema, no sul
da Bahia, foram suspensas pela Justiça Federal de Ilhéus, dando vazão para que indígenas
permaneçam nas fazendas ocupadas por eles.
As propriedades estão ocupadas desde o início
do ano, Sr. Presidente.
São 47 mil hectares que estão invadidos, num
total de 80 fazendas ocupadas, de pequenos produtores. Caso alguém não saiba, não atentou para isso,
86% das propriedades rurais do Brasil são pequenas
propriedades.
Para aqueles que não têm familiaridade com o
campo, o que significam 47 mil hectares? Daria para
colher, anualmente, 3,5 milhões de sacas de milho, que
custariam R$56 milhões. É o que estamos perdendo
com essas invasões. Mas, no total, são 80 fazendas
invadidas. Não são ocupadas, não. São invadidas!
E agora a Justiça Federal, sofrendo a pressão da
Advocacia-Geral da União, através das Procuradorias
da Funai, recua na reintegração de posse, porque essa
reintegração de posse não é assumida pelo Governo
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do Estado, não é assumida pelo Exército brasileiro,
pelo Ministério da Justiça, para que possa prevalecer
o Estado de direito no País.
Não há mais possibilidade de nós continuarmos
com essa insegurança jurídica. Por isso, protocolo hoje
este projeto, Sr. Presidente.
Nós relutamos muito em elaborar este projeto,
tentando construir um diálogo. Mas, a cada dia que
passa, ao invés de diminuir a insegurança jurídica, ao
invés de diminuírem as invasões por parte dos índios
nas áreas de produção do País, elas estão aumentando.
Por isso, Senador Waldemir Moka, que tem sofrido muito com a população do seu Estado de Mato
Grosso do Sul, protocolamos agora este projeto, que
determina, Sr. Presidente, a exemplo das áreas para a
reforma agrária... Porque ainda no governo Fernando
Henrique, através de uma medida provisória, editou-se que terra invadida não poderia ser desapropriada
para reforma agrária. Foi um instrumento poderoso
para que o MST parasse de invadir terras, esperando
que elas pudessem ser, através do esbulho possessório, desapropriadas.
Nós não queremos nada mais nada menos que
o mesmo texto da MP para o MST, para as invasões.
E a lei diz: fazenda invadida não poderá ser desapropriada nos próximos dois anos.
Nós pensamos em fazer em três anos. Eu até
mesmo anunciei, em Esteio, Rio Grande do Sul, três
anos. Mas, para não tratar os iguais de forma desigual, eu também copio do texto da lei que prevalece
hoje: terra invadida por índios não pode ser demarcada, não pode ser medida, não pode ser vistoriada por
dois anos. E, se houver reincidência na invasão, são
mais dois anos que elas não poderão ser demarcadas.
Não discuto no projeto, Sr. Presidente, o mérito: se
produtor rural tem razão; se índio tem razão. O projeto
prevê e tem o objetivo puro e simples de fazer aquilo
que era um dever do Estado, assim como foi feito no
passado, com as invasões para desapropriação de reforma agrária. Deveria ter sido feito pelo Governo, mas
protocolo e peço urgência aos Líderes, para que nós
possamos, o mais rápido possível, independentemente
do mérito – se índio tem razão; se produtor rural tem
razão – conter as invasões diárias, que têm documentos de terras há décadas. Têm documentos de terras
desde 1800, Sr. Presidente, como é lá no seu Estado
do Rio Grande do Sul, onde eu encontrei agora, em
Esteio, um grupo de produtores rurais que estão sendo
retirados das suas áreas, mais de quatro mil produtores rurais que têm documentos de 1800. Ninguém me
contou; eu vi o título na mão desses produtores rurais.
Então, este projeto não beneficia nem prejudica
ninguém. Ao contrário, faz valer a Constituição, o Estado
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de direito. Não é possível que o Brasil, um País emergente, que já caminha para país desenvolvido, ainda
insista em não resolver os seus problemas fundiários,
coisa de país subdesenvolvido, coisa de país da Idade Média, aonde se luta e briga-se com arco e flecha,
com arma de fogo, por conta de um pedaço de chão.
Sr. Presidente, tenha paciência! Os produtores
rurais não aguentam mais! Que o Governo possa tomar
uma atitude, que a AGU possa se manifestar, que o
Ministério da Justiça possa fazer justiça para brancos
e índios, e não só para índios. Os produtores estão titulados pelo Estado brasileiro. Ou será que o Estado
brasileiro não merece honra, não merece fé e a sua
documentação é frágil?
Não, Sr. Presidente, esse problema não é dos
produtores. O que os índios sofreram no passado,
quando o Brasil foi descoberto, é o mesmo que nós
estamos sofrendo hoje. As terras foram vendidas, os
produtores rurais compraram as suas terras. Eu quero
apenas lembrar ao Brasil, é uma opção dos brasileiros,
porque é como diz um amigo meu, industrial, que jamais, segundo ele, teria um palmo de chão neste País.
“Neste País, Kátia, vocês são todos malucos. Ninguém
aqui deveria comprar um pedaço de terra com essa
insegurança jurídica que nós vivemos”.
“Agora, eu não entendo vocês”, disse o empresário, um industrial de São Paulo, para mim. “Eu não
entendo vocês. Vocês passam para o lado do balcão
do Governo e o Governo passa para o balcão contrário”. E eu perguntei para ele: “Como é esse balcão?”
Ele disse: “Vocês, produtores, ficam lutando para não
reduzir as áreas de produção. Quem deveria fazer
essa luta é o Governo Federal. Vocês até ganhariam
com isso, porque, se reduzirem as áreas de plantio,
o produto vai valer mais”. O mercado é assim: menos
soja, mais preço; menos sapato para vender, ele encarece; menos geladeira para vender, a geladeira fica
cara. É assim a lei de mercado. Agora, ficamos nós,
produtores rurais, Senador Moka, lutando para que as
áreas de produção não diminuam, como se Governo
nós fôssemos.
Eu disse a ele: “Eu não sou Governo, eu sou Senadora, presido a CNA e tenho responsabilidade com
o País. Eu não posso ficar calada, silenciosamente,
pensando no bolso dos produtores, e permitir que se
reduza a área plantada do País”.
Eu quero lembrar que o Brasil inteiro tem 851
milhões de hectares – 851 milhões de hectares! –, e
áreas de produção na mão dos pequenos, médios,
grandes, assentados da reforma agrária são 27% desse valor. São 236 milhões de hectares. Esse número
não é meu, não, Sr. Presidente; esse número aqui é do
Incra, é do IBGE. Essa parte amarela é a única parte
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em que os produtores rurais produzem. O restante é
unidade de conservação, é terra indígena, é terra devoluta do Incra, são áreas das cidades. Querem tirar
daqui, Sr. Presidente?!
Quero lembrar ainda que, se nós somarmos o
governo Fernando Henrique e o governo Lula, os oito
anos de um Presidente e os oito anos do outro Presidente, foram reduzidos 45 milhões de hectares do
território nacional em termos de produção. Quarenta
e cinco milhões de hectares, em 16 anos, foram solapados da área de produção nacional para fazer área
indígena e área de unidade de conservação.
O que significam 45 milhões de hectares para
alguém que pode estar nos ouvindo neste momento
e que não tem familiaridade com o campo? É simples.
Quarenta e cinco milhões de hectares, o que significam?
São 90% de toda a área de grão que o País planta hoje.
A última safra recorde foi plantada em 50 milhões de
hectares, que teve um faturamento, Sr. Presidente, de
R$395 bilhões de riqueza para o País. Nós plantamos
em 50 milhões de hectares toda a produção de grãos
do País. É o mesmo tanto que, nos governos Fernando
Henrique e Lula, nos 16 anos, foi retirado da produção
e entregue para os índios.
Então, eu lembro, Sr. Presidente, que, se nós somarmos todas as áreas verdes, as áreas verdes dentro
das propriedades rurais, as áreas verdes que são dos
índios, as áreas verdes que são devolutas, terras do
Incra e unidades de conservação, são 61% do território nacional que estão do jeitinho que se achou quando o Brasil foi descoberto, sem mexer numa vírgula.
Áreas abertas são apenas 27%, ou seja, 236 milhões
de hectares que nós estamos utilizando para plantar
o arroz com feijão, Sr. Presidente, e produzir carnes.
Eu não tenho nada contra o desejo dos índios. Eu
acho que é legítimo quem não tem terra querer terra,
os índios que têm terra quererem aumentar suas terras. Todos os brasileiros, assim mesmo os fazendeiros,
os produtores rurais, todos têm vontade de aumentar
a sua terra. Isso é um direito legítimo, mas o sonho e
o desejo de um, Sr. Presidente, não podem custar o
sossego do outro, não podem custar o descumprimento de lei, porque nós optamos pela democracia, nós
temos uma Constituição e nós optamos pelo Estado
de direito. E nós valorizamos, na Constituição, o seu
art. 5º, como cláusula pétrea, o direito de propriedade.
Se o governo entender que quer aumentar as
terras dos índios, se o governo entender que quer
aumentar as terras dos quilombolas, se o governo
entender que quer aumentar as áreas de unidade de
conservação, que obedeça lei, Sr. Presidente: compre
e pague. Compre e pague, para que eu possa, como
produtora rural, pegar o meu dinheiro e dar outro fim
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para a minha vida, sair do ramo ou comprar área em
outro lugar. Agora, expropriar, tomar a terra de alguém
com o discurso frágil de que o Brasil inteiro era dos
índios... O que é isso, Sr. Presidente?
A Constituição é clara. Em 1988 ela foi claríssima
quando definiu terra indígena:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.
Isso foi escrito em 1988, e o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias disse que o governo teria
cinco anos para demarcar tudo e liquidar o assunto.
Sr. Presidente, quando a Constituição diz “tradicionalmente ocupam”, o verbo está no presente; não
está dizendo que ocupavam nem está dizendo que
ocuparão. É tão claro isso, mas a Constituição não está
valendo. A análise é política! A Constituição hoje passa
por um crivo político e social. Quer dizer, o social só do
lado dos índios; o social só do lado dos quilombolas.
E os produtores rurais? E os pequenos produtores?
Façam de conta que os grandes não merecem justiça!
Agora, e os pequenos? E os médios? Que justiça é
essa? Que País é esse?
Não dá, Sr. Presidente!
Quem pediu a suspensão das liminares de reintegração de posse, um instrumento legítimo que o cidadão
tem, foi a Procuradoria da União! A AGU pede que se
suspendam as reintegrações de posse, porque cada
órgão tem a procuradoria que é comandada pela AGU.
Quer dizer, a AGU não tem uniformidade de procedimentos, não tem comando e autoridade. Deveria
mandar para todos os seus procuradores da Funai:
que não se atrevam a contrariar a Justiça!
E eu peço aos juízes do País: nós confiamos na
Justiça, nós somos contra a violência, somos contra a
invasão. Mas pedimos ao Judiciário Federal que não
recue das reintegrações de posse. Eu peço por favor!
Eu peço pela Constituição! Não façam com os produtores o que estão fazendo pelo Brasil! Se fosse uma
categoria arcaica, atrasada, que só desse despesa,
tudo bem, vamos pegar essas terras todas e dividir
com todo mundo! Mas, não, Senador e Líder Agripino.
Não é isso, não! Olhem os números do PIB do primeiro
semestre, olhem o que o agronegócio fez! Quatorze
por cento de crescimento! Se o Brasil inteiro tivesse
crescido a metade do que o agronegócio cresceu nós
estaríamos em uma situação muito diferente.
Não! Com muito pouco incentivo do Governo
nós triplicamos os ganhos econômicos, ao contrário
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de outros setores obsoletos e atrasados que ganham
o triplo do que ganham os produtores rurais, e produzem um PIB de 0,6%.
Nós queremos que essas terras sejam um patrimônio do Brasil. Não são apenas as unidades de
conservação que são patrimônio brasileiro. As áreas
de produção, essas áreas amarelinhas aqui são áreas
de patrimônio brasileiro, porque estão sustentando a
economia frágil deste País.
Nós queremos proteção, nós queremos Estado de
direito, e nós precisamos contar com os juízes federais,
com todas as instâncias deste País! Que não recuem!
Que façam valer a ordem! Que convoquem o Exército
brasileiro, a Polícia Militar dos Estados, que os governadores cumpram a sua função e reintegrem posse!
Por favor, Senador Waldemir Moka, que já está
aguardando e pediu um aparte.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– Senadora Kátia Abreu, ouço atentamente o discurso
de V. Exª, colocando-me na condição mais equilibrada
possível. Quero dizer a V. Exª que o meu Estado, o Mato
Grosso do Sul, sobretudo os produtores, em especial
aqueles que têm hoje as suas propriedades invadidas
e que, até há pouco tempo, acreditavam que teriam
uma solução... E a solução, Senadora Kátia Abreu, eu
não vejo. Aliás, venho fazendo esse discurso aqui, no
plenário do Senado, nas Comissões, há muito tempo,
porque uma coisa é quando as pessoas dizem que vão
invadir ou que vão ocupar uma área que tenha algum
tipo de problema, onde, por exemplo, o sujeito não tem
a titularidade ou não detém a posse, ou o documento é irregular, ou então é terra grilada, terra devoluta,
mas, especialmente, no meu Estado, Mato Grosso do
Sul, não existe isso! Quer dizer, eles têm a posse, tem
o que chamam de cadeia dominial. Você pega a propriedade atual e vai recuando até chegar à origem ou
vice-versa. Não é possível uma coisa dessas! V. Exª
tem razão quando diz “terras ocupadas”. É verdade: as
terras são invadidas, porque você ocupa aquilo que não
tem dono, aquilo que está abandonado. Quando você
adentra uma propriedade que está produzindo e que
tem alguém que detém o título da propriedade, isso
se chama puramente “invasão”. Até há pouco tempo,
achávamos que fórmula estava encaminhada: recursos no Orçamento; é preciso aumentar as aldeias...
Porque, na verdade, há uma decisão também na Raposa Serra do Sol de que as aldeias demarcadas não
poderiam ser mais aumentadas, mas, no Mato Grosso do Sul, estão tentando demarcar. Quero crer que,
se o governo chegar a essa conclusão que tem que
ampliar, aí só tem um jeito, Senadora Kátia Abreu, é
exatamente você desapropriar e pagar. Tem que pagar
pela terra lá; e, lamentavelmente, nessa negociação, o
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governo encontrou uma forma de indireta, através de
TODA. Aí, o governo do Mato Grosso do Sul tem que
receber aquelas TDAs pelas terras públicas do Estado e, com o dinheiro disso, desapropriar. Ocorre que
o Mato Grosso do Sul não tem essas terras públicas
para serem vendidas ou ofertadas para o Governo Federal. Então, o impasse permanece; as pessoas não
aguentam mais, há esses produtores, sobretudo de
Cidrolândia, que estão há vários e vários meses esperando essa decisão ou essa negociação. Solidarizo-me com o discurso de V. Exª e reafirmo que sou um
daqueles que entende – e já coloquei na LDO – que
precisamos colocar recurso no Orçamento para fazer
esse enfretamento da desapropriação das terras indígenas, se é que querem aumentar e demarcar novas
terras. Porque essas do meu Estado, realmente, têm
donos legítimos. E, como diz V. Exª, é uma injustiça que
se comete com os produtores rurais de Mato Grosso do
Sul. Se toda área que a Funai quisesse demarcar no
Mato Grosso do Sul fosse demarcada, essa demarcação representaria 20% da área do Estado, que abriga
28% da população e representa 25% do PIB do Mato
Grosso do Sul. E eu poderia citar vários índices aqui,
mas não é o caso. Parabenizo V. Exª e me solidarizo
com o seu discurso.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD-TO)
– Obrigada, Senador Moka, pela sua luta e pela sua
coerência com relação a esse tema e na defesa do
seu Estado.
No meu Tocantins, onde temos dez etnias, nunca
tivemos problema com os índios. Sempre convivemos
pacificamente, nunca tivemos um problema de terra com
os índios. Muita pobreza? Sim. Muita dificuldade? Sim.
Situações de abandono, de gravidez na adolescência,
de alcoolismo intenso, mas nunca tivemos problemas
de terra. Estamos tendo, agora, movimentos insuflados
pelo Cimi, pela Funai, que começam a discutir terra no
Tocantins com relação à questão indígena.
Quer dizer: isso está sendo disseminado por todo
o Brasil como se fosse uma questão para desestabilizar o agronegócio brasileiro. Só não vê quem não quer.
Primeiro, foi o MST; depois, o Código Florestal, com
a questão ambiental; depois, o decreto quilombola;
agora, é a questão indígena, que nunca foi problema
tão forte assim no Brasil quando os índios pleiteavam
áreas na Amazônia.
Agora saem da Amazônia, descem da Amazônia
para o Sul do País querendo as áreas de produção.
Só para bobo, Sr. Presidente! É claro, transparente,
cristalino que há organismos internacionais por traz
do Cimi, e financiando, porque índio não tem dinheiro
para pagar Cimi andando por aí não. Os índios não têm
recurso para fazer o movimento que estão fazendo. Nós
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queremos saber de onde está vindo esse dinheiro que
está fazendo com que 800 índios saiam de um Estado
a quase 2 mil quilômetros de distância para ir a Belo
Monte impedir que a usina seja construída, fazendo
movimento naquele local.
Para se ter uma idéia, a área que o Senador Moka
acabou de citar – 3 milhões de hectares, pretendida
pela Funai, pela irresponsabilidade da Funai – é onde o
Brasil se torna o maior produtor e exportador de laranja do mundo. Essa área que querem, no Mato Grosso
do Sul, é 6,5 vezes toda a área de laranja plantada no
Brasil; é três vezes toda a área de feijão plantada no
Brasil. Quer dizer: onde é que querem chegar? Precisamos perguntar isso às pessoas.
Nós vamos cumprir a meta da ONU de, em 2050,
produzir 40% a mais de alimentos ou nós vamos descumprir e reduzir essas áreas de produção? Só informo
uma coisa: se as áreas de produção forem reduzidas,
os produtores vão ganhar mais dinheiro, porque os
preços dos produtos vão subir. Então, não compreendo
como essa situação ainda possa persistir.
Concedo um aparte ao Senador Agripino, Líder
do Democratas, e já peço sua assinatura nesse pedido de urgência para esse projeto de lei, que dispõe,
simplesmente, que o imóvel de domínio público ou
particular, objeto de esbulho possessório, turbação ou
invasão motivada por conflito agrário ou fundiário, não
será objeto de estudo, delimitação, declaração, homologação, regularização ou criação de terras indígenas,
nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no
dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá
ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de
quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações.
Senador e Líder Agripino, ouço V. Exª.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Pode contar, Senadora Kátia Abreu, com a minha
assinatura nesse seu projeto de lei, que é meritório.
Agora, eu queria fazer uma ponderação a V. Exª. Nós
não estamos ouvindo um discurso qualquer. Hoje é
uma segunda-feira de plenário pouco denso, diferente
do discurso de V. Exª, que é um discurso extremamente denso. Quem está falando aqui é a Presidente da
Confederação Nacional da Agricultura, que é o setor
em que o Brasil é mais competitivo no mundo inteiro,
que sustentou o crescimento do PIB, que foi um alento
para a economia brasileira nesse segundo trimestre do
Brasil, quando crescemos com base no crescimento da
indústria – crescimento não esperado da indústria, e
aplaudo esse crescimento – e no crescimento da agricultura, que, mais uma vez, mostrou-se o carro-chefe
da recuperação da economia brasileira. Lamento fazer
o comentário que vou fazer, mas é para expressar a
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verdade. Houve uma retomada de investimentos no
segundo trimestre, o que não acontece no terceiro trimestre. O terceiro trimestre aponta para estagnação
da economia. Diferentemente do alívio que houve até
com retomada de investimento no segundo trimestre,
no terceiro não está havendo investimentos. A indústria
deu sinais de paralisia; os serviços estão crescendo a
uma taxa muito pequena; e o terceiro e quarto trimestres desse ano não deverão ser alentadores como foi
o segundo trimestre. Todavia, o que mais me preocupa
no discurso de V. Exª é que um setor, que ainda está
investindo no Brasil, porque tem lucro, porque é competitivo, e só quem induz investimento é lucro... Por
que a indústria não está investindo no terceiro e não
vai investir no quarto? Porque o lucro está diminuindo,
a perspectiva de venda é pequena e a concorrência
externa é perigosa. Então, ninguém se aventura a investir em cima de um lucro duvidoso, diferentemente
da agricultura, onde o lucro existe por competitividade
e onde o investimento acontece, haja vista a feira de
Barretos, um sucesso mundial. V. Exª traz agora um
discurso que é um tiro no coração do movimento de
investimentos do setor rural. Primeiro, você mexe com
o MST, depois com invasões e, agora, vem a terra indígena, ou seja, o que estão querendo fazer – e o governo está permitindo – com o setor mais competitivo
é criar dificuldade à perspectiva de lucro, que é o que
traz investimento, para que você interrompa o processo
de investimento no setor mais competitivo do Brasil.
Para quê? O que se quer? É interromper o processo
de crescimento da economia do Brasil, para que você,
amanhã, para o mundo, forneça alimento mais caro?
Porque quem tem condição, por competitividade, de
fornecer alimento para o mundo barato é o Brasil. Na
medida em que você coloca impeditivos, o Brasil perde
a condição, porque parou o processo de investimentos,
de abastecer o mundo com alimento barato, alimento competitivamente barato. E o alerta que V. Exª traz
é em cima disso; é pedra de toque. Estamos falando
que o impeditivo à competitividade, à confiança, à segurança jurídica é pedra de toque para investimentos
no setor onde o Brasil é efetivamente competitivo. O
que nós temos é que abrir os ouvidos para suas palavras. O Seu discurso deveria estar sendo proferido na
quarta-feira, às 15h30min, com o plenário cheio, para
que todos ouvissem as suas colocações, discorrendo
sobre essa sequência de fatos que vem ocorrendo e
aos quais, heroicamente, o setor do agronegócio vem
sabendo resistir. É como se fosse uma corrida de obstáculos: vem sabendo resistir pulando os obstáculos e
crescendo. Agora, chega! Vai chegar a um ponto em
que as pessoas vão dizer “basta”! O que estão querendo é nos sufocar? É isso ou o governo concorda
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conosco e toma providências. Esse projeto de lei de V.
Exª é uma providência neste rumo. Pode contar com a
minha assinatura. É um diploma legislativo importante,
conveniente ao interesse do Brasil, como nação, como
empregador e como país competitivo. Meus cumprimentos a V. Exª, com uma ressalva: esse discurso deveria
estar sendo feito numa quarta-feira, às três e meia da
tarde, para o Plenário todo ouvir!
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD-TO) –
Obrigada, Líder Agripino, primeiro pelo apoio ao projeto
de lei e, também, pela sugestão da quarta-feira. Mas
é que, na abertura oficial de Esteio, no Rio Grande do
Sul, eu prometi aos produtores que eu protocolaria o
projeto hoje e, por isso, estou aqui cumprindo a minha
palavra. Mas nada impede que, na quarta e em todos
os outros dias, eu possa continuar repetindo esta mesma ladainha que nós repetimos ao longo do tempo.
Nós poderíamos estar aqui discutindo mercado
internacional, acordo com a União Europeia, com os
Estados Unidos e com a China, logística; poderíamos
estar estimulando os empresários a entrar nas licitações, nas concessões, para que nós possamos superar esse gargalo; poderíamos estar falando da questão
tributária, de qualidade, de tecnologia e inovação, mas
não! Nós estamos aqui, perdendo tempo na tribuna,
falando de um assunto superado, que país desenvolvido não discute mais. É um desrespeito a todos nós!
Aqui estão os números: 14,7% no primeiro semestre e todo o restante do Brasil, 2,6%. O que seria
se nós tivéssemos crescido 1/3 do que o agronegócio
cresceu? Será possível que o que nós merecemos
de troco é isto que nós estamos vivendo? Por que, no
Brasil, brasileiros índios são vistos como coitadinhos?
E os brasileiros produtores rurais – pequenos produtores rurais – não merecem a nossa compaixão, a nossa
solidariedade, a nossa força política para trabalhar?
Peço a todos os produtores do Brasil que estejam
nos assistindo neste momento: liguem para os Deputados e Senadores, porque eles não têm que atender
à Kátia Abreu num pedido de urgência, mas a vocês,
que são os eleitores deles. Digam o sofrimento por que
nós estamos passando.
O Congresso nunca faltou aos produtores rurais!
Os Líderes vão assinar este projeto de lei e vão assinar
a urgência para que o projeto possa tramitar. É justo!
Nós só estamos combatendo invasão de terras. Ou
será que, se os produtores invadirem terras, está tudo
certo, como os índios? No ponto de vista de alguns,
não há problema nenhum se índios invadirem, como
se os índios fossem brasileiros diferenciados, santificados. Não! Para mim, não! E eu não tenho medo de
dizer. Ninguém vai me coagir. Ninguém vai me calar,
porque é uma questão social, porque se trata de ín-
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dios. Não! Digam brasileiros. Os brasileiros de todos
os tamanhos, de todos os lugares do Brasil merecem
o nosso respeito, o cumprimento da lei. E aqueles que
erraram em relação à lei, aqueles que estão errando
no comando da lei que tomem as suas providências e
que não façam com que o setor agropecuário, o mais
competitivo e ilustre deste País, arque com essas incompetências sozinho.
Muito obrigada a todos os colegas Senadores
e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Essa foi a Senadora Kátia Abreu.
Agora falará, para uma comunicação inadiável,
o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a proposta da comunicação é, sem dúvida nenhuma,
pelo grave estado em que está vivendo a Paraíba em
relação à questão da segurança.
Quero iniciar este comunicado apresentando
minha solidariedade aos familiares e amigos de mais
um herói da Polícia Militar da Paraíba, que perdeu a
vida ao tentar defender a sociedade da criminalidade,
que, infelizmente, avança em meu Estado. Refiro-me
aos familiares do Sargento Noaldemir Alves Borges,
que, após 15 dias de passar para a reforma, estava,
infelizmente, em uma padaria, na cidade de Campina
Grande, quando houve o assalto. Noaldemir terminou
sendo a vítima.
O tema que me traz a esta tribuna é a segurança pública e seus reflexos no cotidiano de um Estado
que, no passado, foi referência de qualidade de vida,
exatamente pelo clima ordeiro e seguro.
A insegurança na Paraíba provocou – escute
bem, Sr. Presidente – uma proposta de fechamento,
às 18h, dos postos de combustíveis da grande João
Pessoa. A decisão foi anunciada pelo Sindicato do
Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados de
Petróleo do Estado da Paraíba após o assalto a dez
estabelecimentos somente em um dia, Sr. Presidente.
Entre o mês de janeiro e a segunda semana de agosto,
os postos de combustíveis de João Pessoa sofreram
101 assaltos. Essa completa falência da política de
segurança pública do Governo, repito, fez com que o
sindicato da categoria orientasse o fechamento dos
estabelecimentos às 18h.
Não quero acreditar que o toque de recolher do
crime está imperando no comércio de João Pessoa.
Além dos postos, os empresários do setor farmacêutico
também manifestaram a possibilidade do fechamento
das farmácias às 20h por conta da insegurança. Se não
bastasse a precariedade da saúde, agora vamos ter
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que escolher a hora para adoecer, para poder comprar
o remédio nas farmácias.
Além dos postos, estou falando das farmácias e
postos de combustíveis, mas posso citar a situação de
nossas agências bancárias. Segundo o Sindicato dos
Bancários da Paraíba, no primeiro semestre, ocorreram 89 ataques a bancos na Paraíba.
Essa situação é preocupante. As autoridades do
setor de segurança pública da Paraíba devem uma
resposta urgente à sociedade, pois a violência, que já
destrói famílias e aterroriza o cidadão, agora também
está ditando as regras do funcionamento do comércio
de João Pessoa.
Repito: isso é a completa falência da área de segurança do Governo da Paraíba, que, durante a campanha eleitoral, prometeu contratar 5 mil homens, prometeu contratar todos os concursados imediatamente,
prometeu instalar câmeras de vídeo, prometeu pagar
um salário digno aos policiais, prometeu, prometeu,
prometeu, e nada cumpriu. Tudo isso está no programa eleitoral. É só acessar o Youtube para que se veja
as suas propostas e as suas promessas.
Hoje, os policiais e bombeiros militares da Paraíba não recebem sequer a gratificação do risco de
vida, que é uma garantia constitucional, ignorada pelo
Governo do Estado. Faço um apelo: pague, Sr. Governador, a gratificação do risco de vida do policial da
Paraíba. Esses homens e mulheres que, diariamente,
deixam suas famílias para defender a sociedade sem
ter a certeza de um retorno ao lar.
Na região de Guarabira, um comandante, Senador
José Agripino, do batalhão daquela região, no Brejo
paraibano, em uma gravação veiculada nos meios de
comunicação, na semana passada, como comandante
do batalhão responsável pela região, disse que, ou o
Governador pagava as gratificações do risco de vida
aos policiais até sexta-feira, ou ele deixaria o cargo. A
que ponto estamos chegando na Paraíba! Mas essa
é a triste realidade.
Esse tema merece total atenção das autoridades, e, para tanto, já apresentei, inclusive, a PEC nº
27, que indeniza as famílias de policiais e bombeiros,
mortos em decorrência de sua atividade profissional.
A PEC tramita na Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, e conto com a sensibilidade dos
nobres colegas Senadores.
Também sou a favor, Senador Paulo Paim, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que prevê
um piso salarial único para os policiais civis e militares,
que sofrem grande discrepância pelo nosso Brasil. Na
Paraíba, um motorista de viatura, Presidente Paulo
Paim, recebe, de gratificação, para dirigir uma viatura,
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R$50,00 por mês. Essa é a gratificação de um policial
qualificado como motorista para dirigir a viatura.
Quem sabe se esse não deveria ser um tema a
ser cobrado pelos movimentos das ruas, para proporcionar um salário digno a um segmento tão importante
e que não está na pauta da discussão do justo salário
aos profissionais da segurança?
Voltando ao debate da segurança na Paraíba,
eu já coloquei a minha emenda de bancada do Orçamento Geral de 2014 à disposição dos prefeitos das
maiores cidades e do Governo da Paraíba, para aplicação na área de tecnologia da informação no setor
de segurança pública. Eu quero colaborar na busca
de uma solução rápida e eficiente para a situação da
segurança pública na Paraíba.
O Governo não pode fechar os olhos, fazer de
conta que não estamos vivendo essa dura realidade.
É dever e obrigação do Governador assumir a falência
e ter coragem, determinação e decisão para enfrentar o problema, porque o mesmo fechou inclusive as
nossas divisas, ações que nós tínhamos, que agora
estão escancaradas e abertas aos crimes, já que os
governadores vizinhos estão atuando no seu combate.
Por isso, faço mais uma vez o alerta e a cobrança
em nome do povo paraibano, em nome da paz das famílias: que o Governo encare a questão da segurança
como ela merece ser encarada no nosso Estado, que
só fez se agravar nos últimos três anos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigado e que Deus proteja todos,
principalmente os paraibanos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Cícero Lucena, que falou para uma comunicação inadiável.
Agora, volto aos oradores inscritos.
Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, caro Senador
Paulo Paim, prezados Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
hoje trago duas preocupações. A primeira, referente
à paz mundial, sobretudo àquilo que se anuncia que
poderá ocorrer na Síria, diante da comprovação de
que o governo sírio utilizou armas químicas, portanto,
de destruição em massa, o que causou a morte de
um número tão grande de pessoas na Síria. Então, o
governo dos Estados Unidos, pelas palavras de John
Kerry, Secretário de Estado, e do próprio Presidente
Barack Obama, está por realizar uma intervenção militar na Síria.
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Por outro lado, a preocupação da Presidenta Dilma
Rousseff, do Governo brasileiro, de todos os Ministros
que hoje estiveram reunidos com a Presidenta Dilma
com respeito ao caso de espionagem, realizada pela
Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos
no Brasil. Inclusive, ações de espionagem com respeito às ações da Presidenta Dilma Rousseff e do Presidente do México, então candidato e posteriormente
eleito, também dos diálogos da Presidenta com alguns
de seus principais assessores e Ministros de Estado,
algo que certamente constitui um atentado àquilo que
garante a Constituição brasileira, ou seja, as comunicações entre pessoas, seja por telefonemas, e-mails
ou feitas pela internet, que não podem ser objeto de
conhecimento de terceiros, a não ser que haja decisão
judicial a respeito.
Mas, com relação àquilo que acontece na Síria, e
que está por acontecer, de muito grave, resolvi escrever uma mensagem ao Presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. A comunicação está
em inglês, mas vou ler aqui em português. Acabo de
enviar ao Embaixador Thomas Shannon, dos Estados
Unidos da América, esta minha mensagem, pedindo a
gentileza de encaminhá-la ao Presidente Barack Obama, nos seguintes termos:
Gostaria de congratular-me com V. Exª pela bonita homenagem que foi feita no último dia 28
de agosto, no transcurso do aniversário de 50
anos do mais bonito discurso de Martin Luther
King Jr, ‘I have a dream’ [Eu tenho um sonho].
Nesse dia, V. Exª [Presidente Barack Obama] nos lembrou que todas aquelas pessoas
que vieram ao Memorial de Abraham Lincoln,
‘diante da violência, eles se levantaram e partiram com a força moral da não violência. De
bom grado, eles foram para a prisão em protesto contra as leis injustas e encheram suas
celas com o som das canções de liberdade.
Uma vida de indignidades lhes ensinou que
ninguém pode tirar a dignidade e a graça que
Deus nos concede.’
Fecha aspas para o Presidente Barack Obama,
em sua bonita homenagem a Martin Luther King Jr.,
na última quarta-feira.
Mas, prossigo:
Desejo sugerir que V. Exª [Presidente Barack
Obama], urgentemente –, em face da decisão
que anunciou de que os Estados Unidos da
América estavam prontos para promover uma
intervenção militar na Síria – lembre-se da principal recomendação de Martin Luther King Jr.
em seu discurso ‘I have a dream.’
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Abrindo aspas para aquele tão belo pronunciamento, feito em 28 de agosto de 1963, diante do Memorial de Abraham Lincoln:
Mas há algo que eu preciso falar para o meu
povo que está no limiar caloroso que nos leva
para o Palácio da Justiça. No processo de ganhar nosso lugar de direito, nós não podemos
ser culpados de ações erradas. Não vamos
satisfazer nossa sede de liberdade bebendo
do cálice da amargura e do ódio.
Precisamos sempre conduzir nossa luta no
plano alto da dignidade e da disciplina. Nós
não podemos deixar nosso protesto criativo
degenerar em violência física. Todas as vezes
e a cada vez, nós precisamos alcançar as alturas majestosas de confrontar a força física
com a força da alma.” [Fecha aspas para Martin Luther King Jr.]
Portanto [assim prossigo para o Presidente
Barack Obama], tendo em conta o conselho
de Luther King, urge que os Estados Unidos
e as Nações Aliadas não lancem os seus
meios militares de ataque contra a Síria, mas
usem de formas de pressão pacíficas contra
o governo sírio, para forçá-lo a parar com o
uso de armas químicas contra os rebeldes e
a população civil.
Sinceramente, Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy [Senador do Partido dos Trabalhadores, eleito pelo Estado de São Paulo].
A propósito, quero aqui assinalar as palavras da
cineasta Halla Diyab, que, hoje, na Folha de S.Paulo,
em entrevista realizada em Londres pelo jornalista
Bernardo Mello Franco, coloca de maneira muito clara
também o seu apelo para que não haja intervenção
militar em seu país.
Ela diz ainda acreditar numa saída pacífica
para o conflito e afirma que uma ação armada, além de não garantir o fim do uso de
armas químicas, vai agravar o sofrimento da
população civil.
Diyab acusa o ditador Bashar al-Assad de cometer atrocidades contra o seu povo e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de
querer transformar o país em um novo Iraque.
(...) ela também falou sobre as consequências
de ter produzido uma série de TV com críticas
à opressão das mulheres no Islã. Acusada de
pregar valores ocidentais, foi perseguida por
clérigos e escapou para não ter um braço cortado como punição.
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Vou aqui citar algumas das suas respostas.
Folha – Você se tornou uma das principais
vozes contra a intervenção na Síria. Por quê?
Halla Diyab – Porque eu acredito na paz.
Acredito que a Síria pode voltar a ser um
país pacífico e que os sírios podem recuperar seu orgulho e voltar a ser cidadãos, em
vez de refugiados.
Intervenção militar significa guerra. Não acredito no uso da força para implantar a democracia nem na violência para garantir a paz. Uma
ação militar transformará a Síria no campo de
batalha de uma guerra maior envolvendo Irã,
EUA e Rússia.
Um dia, vão perguntar o que as pessoas que
tinham voz fizeram para defender o país neste momento da história. Para mim [diz Halla
Diyab], a opção pelo silêncio é covarde e imoral.
É nossa responsabilidade mostrar ao mundo
que a intervenção militar pode agravar a crise
humanitária.
Assad é arrogante e orgulhoso, vai continuar
lutando para se manter no poder. Os rebeldes
querem impor a ideologia do islamismo.
Ninguém diz nada sobre a população síria.
Há crianças fora da escola há dois anos. Uma
guerra não vai resolver isso.
Acredita que os EUA vão atacar a Síria, como
defende o presidente Obama?
[Responde Halla Diyab] Obama disse que
Bashar al-Assad será punido caso ultrapasse
a linha vermelha [o uso de armas químicas].
Agora precisa manter sua palavra perante a
comunidade internacional. É por isso que ele
quer ir à guerra.
Acho que Obama não se importa com o povo
sírio, e sim com o risco de que armas químicas
caiam nas mãos de jihadistas, que poderiam
usá-las contra o Ocidente.
Os EUA deveriam esperar o fim das investigações das Nações Unidas. Em vez disso, Obama
está repetindo o que George W. Bush fez no
Iraque. É a mesma ideologia de supremacia
mundial, de que os EUA podem fazer o que
quiserem no mundo.
A intervenção militar não será tão limitada como
ele diz. Será um pontapé na porta que pode
levar a um conflito maior em toda a região.
Pergunta Bernardo Mello Franco:
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Assad é acusado de cometer um genocídio
no país. Deixar de intervir não significa lavar
as mãos sobre isso?
Em dois dias [responde Halla Diyab], o Ocidente fez mais do que nos últimos dois anos,
ao se unir para viabilizar uma guerra contra a
Síria. Por que os países não se uniram antes
para encontrar uma saída política que possa
salvar o país?
As vítimas dessa guerra não serão Assad e
sua família, que vão encontrar uma forma de
fugir em segurança. Serão as pessoas comuns,
as mães e os jovens sírios.
Vai haver mais refugiados e mais mortes. Para
onde a população vai fugir? Já há 500 mil sírios
sobrevivendo de doações no Egito, na Jordânia e no Líbano. Mães estão vendendo filhas
a jihadistas em troca de comida.
Apesar das atrocidades de Assad, as pessoas estão aterrorizadas com a ideia de uma
invasão externa.
A guerra transformou o Iraque em um terreno
fértil para o terrorismo. Nos últimos meses,
houve 4.000 mortes no país por causa do sectarismo. A Síria pode acabar repetindo isso.
Quero aqui lembrar que, por volta de setembro
ou outubro de 2002, eu fiz aqui um pronunciamento
citando “Eu tenho um sonho”, de Martin Luther King
Jr., “A Bomba”, poema de Carlos Drummond de Andrade, e “Blowin’ in the wind”, de Bob Dylan, fazendo
um apelo para que o Presidente George Walker Bush
não realizasse a intervenção militar no Iraque. Infelizmente, ocorreu.
Passados dez anos, o Iraque ainda continua uma
terra de conflitos, em que praticamente todos os meses observamos bombas de suicidas e a matança de
tantas pessoas, como aqui assinalado por Halla Diyab.
Segundo Obama [pergunta a Folha], o ataque seria a única forma de deter o uso de
armas químicas, que já matou centenas de
civis sírios.
[Responde Halla Diyab] Não há como garantir que a intervenção acabará com o uso de
armas químicas. Se o objetivo é punir Assad,
é preciso apresentar provas e julgá-lo numa
corte internacional. Não se pode destruir um
país para punir um homem.
O Ocidente deveria fortalecer a oposição política na Síria, que está dividida e sem estratégia,
e estimular iniciativas que possam conduzir a
um governo de transição.
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Não adianta bombardear as cidades e executar
o líder, como fizeram com Saddam Hussein.
O objetivo da ação deve ser a ajuda humanitária ao povo sírio, e não a luta por poder no
Oriente Médio.
O que achou da decisão do Parlamento britânico contra o envolvimento do Reino Unido
na intervenção militar?
Foi a decisão correta. Os políticos britânicos
estão conscientes do que o Reino Unido fez
no Iraque e no Afeganistão e não querem que
isso aconteça de novo.
Não adianta invadir os países e depois ver
uma repetição do que ocorreu em Woolwich [bairro de Londres onde o soldado Lee
Rigby foi morto por radicais islâmicos, em
maio deste ano].
O Parlamento deixou claro que antes de agir
é preciso ver o resultado da investigação sobre o uso de armas químicas. Você não pode
punir quem violou leis internacionais com uma
ação que também viole essas leis.
Assad já disse que não vai renunciar. Se abrir
mão de um ataque, o Ocidente não pode ajudá-lo a ficar no poder?
Quero ser bem clara nesse ponto. Desde que
comecei a defender a paz na Síria, tenho sido
acusada por muita gente de apoiar Assad. É
imoral acusar alguém que defende a paz de
apoiar um ditador ou um criminoso de guerra.
Defendo a paz [diz Halla Diyab] porque acho
que a guerra será um desastre para o país. Os
sírios têm direito, assim como os americanos,
de acordar e levar os filhos para a escola. As
mulheres têm o direito de trabalhar, de ir ao
supermercado. Não merecem ficar presas a
uma guerra durante anos.
É possível buscar uma saída política. Se a comunidade internacional se esforçar, a situação
pode ser resolvida sem mais mortes e mais
sofrimento no país.
Ora, eu peço a gentileza, Sr. Presidente, de que
seja transcrita na íntegra esta entrevista de Halla Diyab,
mas quero, também, aqui citar a entrevista hoje publicada por Zaidoun Zoabi, líder opositor sírio, que está
exilado em Beirute, entrevista feita pelo jornal O Estado de S. Paulo, pelo jornalista Lourival Sant’Anna,
enviado especial à Beirute:
O ativista sírio Zaidoun Zoabi, exilado em Beirute depois de duas temporadas na prisão de
Damasco, é contra o bombardeio americano
na Síria. Ele considera que a ação limitada vai
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apenas fortalecer Bashar Assad, que poderá
dizer que enfrentou e venceu os Estados Unidos. Além disso, Zoabi, cujo pai era deputado
pelo partido Baath, de Assad, até morrer no
ano passado, não vê uma solução militar para
o conflito em seu país. Ele defende uma negociação envolvendo os Estados Unidos e a
Rússia, para tirar Assad do poder.
(...)
O que o senhor acha da intervenção americana?
Deixe-me explicar uma coisa [respondeu Zaidoun Zoabi]: sofri muito com o regime. Destruíram minha casa duas vezes. Fui preso
duas vezes, meu irmão foi preso, fui expulso
da universidade e meu irmão também. O que
eu acho é que uma guerra nunca põe fim a
outra. Precisamos é de democracia na Síria,
de cidadania, e não vejo, na história, que bombardeios e guerra trarão democracia. Exemplos do Afeganistão, do Iraque e mesmo do
Líbano mostram isso. Sou contra a guerra por
princípio. Em segundo lugar, um ataque limitado dará uma vitória ao regime. Eles dirão aos
que os apoiam: ‘Derrotamos a superpotência
americana’. Por que os EUA e a Rússia não
encontram uma saída, um processo político
para dizer a Assad: ‘Vá embora, chega de crimes e mortes’?
Mas Assad [pergunta Lourival Sant’Anna] não
parece disposto a deixar o poder, e nem a
Rússia a pressioná-lo o suficiente para sair.
[Responde, então Zaidoun Zoabi] No momento em que os EUA anunciaram que usariam a
força contra Assad, a Rússia saiu totalmente
de cena: ‘Não vamos interferir, não vamos ser
arrastados para uma guerra’. A Rússia tem
medo dos EUA. Então, pressão verdadeira
dos EUA por um processo político salvará
mais vidas e dará a Obama a chance de dizer: ‘Interferimos de uma forma positiva, não
usamos a força’. Tudo bem, precisaremos fazer
algumas concessões. Teremos de sentar com
o regime, embora seja difícil para mim, que
sofri tanto nas mãos deles. Mas, se é isso que
salvará vidas, o que podemos fazer? Posso te
garantir que Assad vai sair, seja em um mês,
um ano ou cinco.
Pois bem. As entrevistas de Halla Diyab e Zaidoun Zoabi são muito consistentes com as recomendações que hoje, certamente, faria Martin Luther King
Jr. ao seu amigo Presidente Barack Obama. Para que
o Presidente Barack Obama possa, realmente, fazer
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jus a todo o legado de Martin Luther King Jr., é muito
importante que ele possa ouvir estas recomendações
tão belas que aqui repito:
Mas há algo que eu preciso falar para o meu
povo, que está no limiar caloroso que nos leva
para o palácio da justiça. No processo de ganhar nosso lugar de direito, nós não podemos
ser culpados de ações erradas.
Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio.
Precisamos sempre conduzir nossa luta no
plano alto da dignidade e da disciplina. Nós
não podemos deixar nosso protesto criativo
degenerar em violência física. Todas as vezes
e a cada vez nós precisamos alcançar as alturas majestosas de confrontar a força física
com a força da alma.
Sr. Presidente, eu quero aqui assinalar o apoio
à Presidenta Dilma Rousseff...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... e a todos os seus ministros, em
especial os Ministros José Eduardo Cardozo (da Justiça), José Elito Carvalho Silveira (do Gabinete de
Segurança Institucional), Paulo Bernardo (das Comunicações), Celso Amorim (da Defesa), Luiz Alberto Figueiredo Machado (de Relações Exteriores), Gilberto
Carvalho (da Secretaria-Geral da Presidência), que
hoje estiveram reunidos. O assunto foi discutido em
reunião de emergência ontem – o Ministro José Eduardo Martins Cardozo e a Presidenta – e hoje – todos
esses ministros – em função da reportagem apresentada pela TV Globo, no Fantástico, que mostrou que a
Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos
realizou uma forma de espionagem, monitorando os
números de telefone, os e-mails e o IP, a identificação
do computador, da Presidenta Dilma e de seus assessores, a fim de melhorar a compreensão das autoridades norte-americanas acerca dos métodos de
comunicação e dos interlocutores da Presidente do
Brasil Dilma Rousseff e de seus principais assessores
– segundo o que foi mostrado, inclusive, por iniciativa
do Sr. Edward Snowden.
Ora, a Constituição brasileira assegura que não
podem ser violadas as comunicações telefônicas, de
e-mails e de outras formas de comunicação pela internet, como a Agência Nacional de Segurança fez
com respeito à Presidenta Dilma e ao Presidente do
México Enrique Peña Nieto, então candidato à presidência, procurando saber quais eram as intenções do
governo futuro do México e do Governo brasileiro, de
Dilma Rousseff.
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É muito importante que o Embaixador Thomas
Shannon dê as explicações que foram solicitadas hoje
mesmo pelo Ministro Luiz Alberto Machado Figueiredo
e, ontem, pelo Ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardozo. Ambos foram muito assertivos junto ao
Embaixador Thomas Shannon ao pedir as informações,
que, espero, o governo norte-americano dará para o
Governo brasileiro.
Espero, Sr. Presidente, que essas informações
sejam colocadas, e qualquer procedimento indevido
da parte do governo norte-americano, em relação aos
brasileiros, precisa ser modificado e proibido.
E, realmente, é preciso que as autoridades norte-americanas venham a respeitar a legislação brasileira. Espero que esse episódio possa ser superado,
inclusive, antes da viagem em princípio programada
pela Presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos
da América, uma vez que está prevista a visita dela à
Casa Branca no próximo dia 23 de outubro.
Há notícias de que a Presidenta Dilma teria ficado
tão preocupada com este assunto que teria cogitado
até o cancelamento da viagem.
Espero que o diálogo com as autoridades norte-americanas se faça da maneira mais harmoniosa possível, para que possa a Presidenta Dilma Rousseff, ao
visitar a Casa Branca e o Presidente Barack Obama,
possam ali trocar ideias, inclusive, sobre este tema, de
como colaborar para que haja efetiva paz no Oriente
Médio, para que possa haver os passos necessários
para a realização...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –...efetiva da paz na Síria, com o diálogo entre todas as partes envolvidas e que estão em
conflito, mas com a colaboração dos Estados Unidos,
da França, do Reino Unido, da Rússia, do Brasil, de
todos os países da América Latina, da África, da Ásia.
E também que possa haver a colaboração de todos
esses países para a paz entre Israel e a Palestina, para
que sejam superados os problemas de relacionamento
com o Irã. E também que haja a persuasão por parte
de todos os países para que o Irã e a Coreia do Norte
venham a respeitar o propósito de todos de não haver
mais a produção e utilização...
(Interrupção do Som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –...de armas nucleares.
Assim, Sr. Presidente, requeiro seja transcrita
na íntegra a minha carta, em português e em inglês,
ao Presidente Barack Obama, bem como as entrevistas que citei, publicadas hoje, com a cineasta Halla
Diyab, e com o Sr. Zaidoun Zoabi, líder opositor sírio;

SETEMBRO
DE 2013
Terça-feira 3 59335

a primeira, na Folha de S.Paulo, e a segunda, no O
Estado de S.Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Para o Presidente Barack Obama:
Gostaria de congratular-me com Vossa Excelência pela bonita homenagem que foi feita no último
dia 28 de agosto, no transcurso do 50º Aniversário do
mais bonito discurso de Martin Luther King Jr., “I have
a dream”.
Nesse dia, V. Exª nos lembrou que todas aquelas
pessoas que vieram ao Memorial de Abraham Lincoln,
“diante da violência, eles se levantaram e partiram com
a força moral da não-violência. De bom grado, eles foram para a prisão em protesto contra as leis injustas
e encheram suas celas com o som das canções de
liberdade. Uma vida de indignidades lhes ensinou que
ninguém pode tirar a dignidade e a graça que Deus
nos concede”.
Desejo sugerir que V. Exª urgentemente – em
face da decisão que anunciou de que os Estados Unidos da América estavam prontos para promover uma
intervenção militar na Síria – lembre-se da principal
recomendação de Martin Luther King em seu discurso
“I Have a dream”:
“Mas há algo que eu preciso falar para o meu
povo que está no limiar caloroso que nos leva
para o palácio da justiça. No processo de ganhar nosso lugar de direito nós não podemos
ser culpados de ações erradas.
Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio.
Precisamos sempre conduzir nossa luta no
plano alto da dignidade e da disciplina. Nós
não podemos deixar nosso protesto criativo
degenerar em violência física. Todas as vezes
e a cada vez nós precisamos alcançar as alturas majestosas de confrontar a força física
com a força da alma.”
Portanto, tendo em conta o conselho de Luther
King, urge que os Estados Unidos e as Nações Aliadas não lancem os seus meios militares de ataque
contra a Síria, mas usem de formas de pressão pacíficas contra o Governo Sírio, para forçá-lo a parar
com o uso de armas químicas contra os rebeldes e
a população civil.
Sinceramente,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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OBAMA QUER FAZER DA SÍRIA
UM NOVO IRAQUE
IMPEDIDA DE VOLTAR À SÍRIA, CINEASTA SE TORNOU UMA DAS PRINCIPAIS VOZES CONTRA A INTERVENÇÃO ARMADA AO SEU PAÍS; ELA DEFENDE
UMA SAÍDA PACÍFICA PARA O CONFLITO
Bernardo Mello Franco
de Londres
Impedida de voltar à Síria por perseguição religiosa, a cineasta Halla Diyab se tornou uma das principais vozes na Europa contra a intervenção militar
em seu país.
Ela diz ainda acreditar numa saída pacífica para
o conflito e afirma que uma ação armada, além de não
garantir o fim do uso de armas químicas, vai agravar
o sofrimento da população civil.
Diyab acusa o ditador Bashar al-Assad de cometer atrocidades contra seu povo e o presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama, de querer transformar
o país em um novo Iraque.
Em entrevista à Folha, ela também falou sobre as
consequências de ter produzido uma série de TV com
críticas à opressão das mulheres no islã. Acusada de
pregar valores ocidentais, foi perseguida por clérigos e
escapou para não ter um braço cortado como punição.
Folha – Você se tornou uma das principais vozes contra a intervenção na Síria. Por quê?
Halla Diyab – Porque eu acredito na paz. Acredito
que a Síria pode voltar a ser um país pacífico e que
os sírios podem recuperar seu orgulho e voltar a ser
cidadãos, em vez de refugiados.
Intervenção militar significa guerra. Não acredito
no uso da força para implantar a democracia nem na
violência para garantir a paz. Uma ação militar transformará a Síria no campo de batalha de uma guerra
maior envolvendo Irã, EUA e Rússia.
Um dia, vão perguntar o que as pessoas que
tinham voz fizeram para defender o país neste momento da história. Para mim, a opção pelo silêncio é
covarde e imoral.
É nossa responsabilidade mostrar ao mundo que
a intervenção militar pode agravar a crise humanitária.
Assad é arrogante e orgulhoso, vai continuar lutando para se manter no poder. Os rebeldes querem
impor a ideologia do islamismo.
Ninguém diz nada sobre a população síria.
Há crianças fora da escola há dois anos. Uma
guerra não vai resolver isso.
Acredita que os EUA vão atacar a Síria, como
defende o presidente Obama?
Obama disse que Bashar al-Assad seria punido
caso ultrapassasse a linha vermelha [o uso de armas
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químicas]. Agora precisa manter sua palavra perante
a comunidade internacional. É por isso que ele quer
ir à guerra.
Acho que Obama não se importa com o povo
sírio, e sim com o risco de que armas químicas caiam
nas mãos de jihadistas, que poderiam usá-las contra
o Ocidente.
Os EUA deveriam esperar o fim da investigações
das Nações Unidas. Em vez disso, Obama está repetindo o que George W. Bush fez no Iraque. É a mesma ideologia de supremacia mundial, de que os EUA
podem fazer o que quiserem no mundo.
A intervenção militar não será tão limitada como
ele diz. Será um pontapé na porta que pode levar a
um conflito maior em toda a região.
Assad é acusado de cometer um genocídio
no país. Deixar de intervir não significa lavar as
mãos sobre isso?
Em dois dias, o Ocidente fez mais do que nos últimos dois anos, ao se unir para viabilizar uma guerra
contra a Síria. Por que os países não se uniram antes
para encontrar uma saída política que possa salvar
o país?
As vítimas dessa guerra não serão Assad e
sua família, que vão encontrar uma forma de
fugir em segurança. Serão as pessoas comuns,
as mães e os jovens sírios.
Vai haver mais refugiados e mais mortes. Para
onde a população vai fugir? Já há 500 mil sírios sobrevivendo de doações no Egito, na Jordânia e no
Líbano. Mães estão vendendo filhas a jihadistas em
troca de comida.
Apesar das atrocidades de Assad, as pessoas estão aterrorizadas com a ideia de uma invasão externa.
A guerra transformou o Iraque em um terreno fértil para o terrorismo. Nos últimos meses, houve 4.000
mortes no país por causa do sectarismo. A Síria pode
acabar repetindo isso.
Segundo Obama, o ataque seria a única forma
de deter o uso de armas químicas, que já matou
centenas de civis sírios.
Não há como garantir que a intervenção acabará
com o uso de armas químicas. Se o objetivo é punir
Assad, é preciso apresentar provas e julgá-lo numa
corte internacional. Não se pode destruir um país para
punir um homem.
O Ocidente deveria fortalecer a oposição política na Síria, que está dividida e sem estratégia, e estimular iniciativas que possam conduzir a um governo
de transição.
Não adianta bombardear as cidades e executar o
líder, como fizeram com Saddam Hussein. O objetivo
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da ação deve ser a ajuda humanitária ao povo sírio, e
não a luta por poder no Oriente Médio.
O que achou da decisão do Parlamento britânico contra o envolvimento do Reino Unido na
intervenção militar?
Foi a decisão correta. Os políticos britânicos estão
conscientes do que o Reino Unido fez no Iraque e no
Afeganistão e não querem que isso aconteça de novo.
Não adianta invadir os países e depois ver uma
repetição do que ocorreu em Woolwich [bairro de Londres onde o soldado Lee Rigby foi morto por radicais
islâmicos, em maio deste ano].
O Parlamento deixou claro que antes de agir é
preciso ver o resultado da investigação sobre o uso
de armas químicas. Você não pode punir quem violou
leis internacionais com uma ação que também viole
essas leis.
Assad já disse que não vai renunciar. Se abrir
mão de um ataque, o Ocidente não pode ajudá-lo
a ficar no poder?
Quero ser bem clara nesse ponto. Desde que comecei a defender a paz na Síria, tenho sido acusada
por muita gente de apoiar Assad. É imoral acusar alguém que defende a paz de apoiar um ditador ou um
criminoso de guerra.
Defendo a paz porque acho que a guerra será
um desastre para o país. Os sírios têm direito, assim
como os americanos, de acordar e levar os filhos para
a escola. As mulheres têm o direito de trabalhar, de ir
ao supermercado. Não merecem ficar presas a uma
guerra durante anos.
É possível buscar uma saída política. Se a comunidade internacional se esforçar, a situação pode ser
resolvida sem mais mortes e mais sofrimento no país.
O que pensa de Assad?
Quando chegou ao poder [em 2000, no lugar do
pai Hafez al-Assad], ele se apresentou como um líder
liberal e secular, que levaria a Síria para uma nova era.
Isso mudou ao longo do tempo.
Assad não entendeu e não soube lidar com a Primavera Árabe. Pensou que a população síria de 2011
era a mesma dos anos 80, quando seu pai chefiou a
repressão em Hama [em massacre que deixou cerca
de 40 mil mortos, em 1982].
Ao se sentir ameaçado, ele criou um mecanismo
para sobreviver com apoio de Rússia e Irã, que estão
usando a Síria como instrumento para combater o Ocidente. O país ficou espremido nesse conflito.
Parte da sociedade síria também ajudou a manter essa ditadura. Ditadores não vêm de Marte. Eles
se alimentam do medo das pessoas, da incapacidade
de dizer não. Durante muitos anos, as pessoas apoia-

ram Assad porque achavam que o regime protegia
seus interesses.
Apesar de ser muçulmana, você foi alvo de
uma “fatwa” e não pode voltar à Síria desde 2010.
Como isso aconteceu?
Fiz uma série na TV síria que mostrava como
a religião é usada no Oriente Médio, especialmente
por clérigos, para manter a dominação patriarcal e
oprimir as mulheres em nome do islã. E como a burca transforma as mulheres em criaturas invisíveis,
marginalizadas.
Acredito que o uso de uma vestimenta deve ser
opção da mulher, e não uma imposição religiosa. Um
clérigo sírio editou uma “fatwa” contra mim, afirmando que eu estava promovendo ideias ocidentais. Eu
deveria ser punida com a perda de um braço. Hoje,
na guerra civil síria, há jihadistas que vão a campos
de refugiados, pagam para uma mulher se casar com
eles durante quatro dias e depois vão para o combate,
acreditando que chegarão ao paraíso. Isso é feito em
nome da religião.
Como mudar essa situação?
Acho que a única saída é a educação. As escolas
precisam ensinar direitos humanos, parar de falar só
em religião e falar em tolerância.
O Ocidente ainda nos vê como bárbaros e acha
que precisa de bombas para lidar com o Oriente Médio.
E nós colaboramos com isso quando matamos em nome
da religião e deixamos que ela controle nossas vidas.
RAIO X
Halla Diyab, 33
ATUAÇÃO
Cineasta, apresentadora de TV e ativista
FORMAÇÃO
Doutora em Dramaturgia pela Universidade de
Leicester, Reino Unido. É especialista na obra de Tennessee Williams (1911-83)
PROFISSÃO
Diretora da produtora britânica Liberty Media e
porta-voz da Organização para a Liberdade e Democracia na Síria
‘QUEREMOS DEMOCRACIA,
E NÃO MAIS UMA GUERRA’
2 de setembro de 2013 | 2h 09
Lourival Santana – Enviado especial
– O Estado de S.Paulo
BEIRUTE – O ativista sírio Zaidoun Zoabi, exilado
em Beirute depois de duas temporadas na prisão em
Damasco, é contra o bombardeio americano na Síria.
Ele considera que a ação limitada vai apenas fortale-
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cer Bashar Assad, que poderá dizer que enfrentou e
venceu os Estados Unidos. Além, disso, Zoabi, cujo pai
era deputado pelo Partido Baath, de Assad, até morrer no ano passado, não vê uma solução militar para
o conflito em seu país. Ele defende uma negociação
envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, para tirar
Assad do poder.
Zoabi, de 39 anos, tem credenciais oposicionistas
inquestionáveis. Em razão de suas críticas ao regime,
que fez ao vivo nos canais internacionais de televisão,
mostrando seu rosto e dando o seu nome completo,
além de participar de manifestações de rua, perdeu
o emprego de professor de gestão de sistemas informatizados na Universidade Árabe Internacional, em
Damasco, e foi preso duas vezes, a primeira durante
18 dias e a segunda, 64, dos quais 47 na solitária. Só
foi solto no dia 30 de junho, graças a campanhas no
Facebook e na CNN, com apoio de Lakhdar Brahimi,
enviado do secretário-geral da ONU para a Síria. A
seguir, a entrevista que ele concedeu ontem à noite
ao Estado.
O que o sr, acha da intervenção americana?
ZAIDOUN ZOABI – Deixe-me explicar uma coisa: sofri muito com o regime. Destruíram minha casa
duas vezes. Fui preso duas vezes, meu irmão foi preso,
fui expulso da universidade e meu irmão também. O
que eu acho é que uma guerra nunca põe fim a outra.
Precisamos é de democracia na Síria, de cidadania, e
não vejo, na história, que bombardeios e guerra trarão
democracia. Exemplos do Afeganistão, do Iraque e mesmo do Líbano mostram isso. Sou contra a guerra por
princípio. Em segundo lugar, um ataque limitado dará
uma vitória ao regime. Eles dirão aos que os apoiam:
‘Derrotamos a superpotência americana’. Por que os
EUA e a Rússia não encontram uma saída, um processo político para dizer a Assad: ‘Vá embora, chega
de crimes e mortes’?
Mas Assad não parece disposto a deixar o poder,
e nem a Rússia a pressioná-lo o suficiente para sair.
ZAIDOUN ZOABI – No momento em que os EUA
anunciaram que usariam a força contra Assad, a Rússia saiu totalmente de cena: ‘Não vamos interferir, não
vamos ser arrastados para uma guerra’. A Rússia tem
medo dos EUA. Então, pressão verdadeira dos EUA
por um processo político salvará mais vidas e dará a
Obama a chance de dizer: ‘Interferimos de uma forma
positiva, não usamos a força’. Tudo bem, precisaremos
fazer algumas concessões. Teremos de sentar com o
regime, embora seja difícil para mim, que sofri tanto
nas mãos deles. Mas, se é isso que salvará vidas, o
que podemos fazer? Posso te garantir que Assad vai
sair, seja em um mês, um ano ou cinco.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Muito obrigado, Senador
Suplicy.
Concedo a palavra, como Líder pelo PT (Partido
dos Trabalhadores), ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio ao Governo/
PT – RS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Senador Eduardo Amorim, faço dois registros rápidos aqui, em nome da Liderança do Partido dos
Trabalhadores.
Sr. Presidente, na madrugada de sábado para
domingo, foram escolhidas as soberanas da Festa da
Uva de Caxias do Sul para 2014, uma festa de caráter estadual e internacional. Foi um belíssimo evento.
Giovanna Dannenhauer Crosa, de 25 anos, foi
escolhida rainha, a nova soberana. Ela representa
a empresa Crosa Odontologia Integrada; também
Gabrielle Debastiani, de 21 anos, foi escolhida princesa. Suas entidades são Impacto Positivo, Lorigraf
e Supermercado Andreazza; e Karina Cristina Muniz
Furlin, de 25 anos, representando o Colégio La Salle
Carmo e a Faculdade La Salle, também foi escolhida
princesa.
O concurso, Sr. Presidente, contou com a participação de 25 candidatas. Além das três soberanas
que eu citei, também concorreram, e foram consideradas embaixatrizes da festa, as seguintes candidatas
– passo fazer a leitura do nome das embaixatrizes da
nossa Festa da Uva, já que é da minha cidade natal,
Caxias do Sul –: Alexandra Paniz Marchesini, Andressa Ribeiro Basso, Angélica Aparecida Zardo, Cristiane
Palandi, Eleandra Flores, Elisangela Borges, Gabriela
Esteves Lampert, Gabriela Ramos de Oliveira, Gabriele
Barili Rossi, Geruza Verona Daneluz, Helena Losekann
Marcon, Jociane Rech, Josiane da Silva Luiz, Kellen
Ferraro, Kellen Variani, Leonara Perotti Frizzo, Mariana Carrer, Mayara Mossoi Guerreiro, Suélen Colombo,
Thaís Cristine Miranda, Valdnéia Borges de Abreu e
Viviane Baron.
Sr. Presidente, tivemos 11 jurados. E quero destacar que, nesse corpo de jurados, esteve o nosso
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grande parceiro e gaúcho, técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari.
Quero dizer, Sr. Presidente, que faço esta homenagem a minha cidade, a Caxias, à nossa querida Festa da Uva, agradecendo muito, porque eu era um dos
convidados a ser jurado, um time seleto, liderado pelo
técnico Luiz Felipe. Mas, por motivo de força maior, eu,
que sou filho da cidade, que cresci vendo essa festa,
nunca imaginei que um dia eu estaria entre os jurados
dessa festa, que tem repercussão internacional. Como
fui convidado para ser jurado e não pude estar presente, por missões político-partidárias, Sr. Presidente – eu
estava em outro Estado –, faço questão de destacar
aqui o corpo de jurados.
Começo com Luiz Felipe Scolari, técnico da Seleção Brasileira de Futebol; Cristina Briani Brunoro,
rainha da Festa da Uva de 1994 e psicanalista; Luiz
Carlos Garcia, cirurgião plástico; Cleodes Piazza
Júlio Ribeiro, historiadora – a Cleodes é uma grande
historiadora; Flora Júlia Magnabosco, princesa da
Festa da Uva de 1991, colunista e apresentadora de
televisão; Francisco Assis da Silveira Jr., diretor regional do Bradesco; Alceu Dalle Molle, presidente do
conselho deliberativo do Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin); Ana Letícia Casteilan Rizzon, miss Itália
Nel Mondo 1995; Leonardo Machado, ator da Rede
Globo; Carla Fachin, jornalista; e ainda, Sr. Presidente, Ruben Valter Grams, superintendente regional da
Caixa Econômica Federal.
Tivemos também, Sr. Presidente, o júri das torcidas, liderados por Washington Cerqueira, nosso querido
Coração Valente; Kalil Sehbe Neto, Deputado Estadual; Fábio Balen; Adriana Delcena, a Drica; e Cláudio
Bergamolai. Esse foi o júri das torcidas.
Sr. Presidente, como eu dizia antes, fui convidado
para ser um dos jurados, mas por questões de compromissos em outro Estado, infelizmente, não estive
na minha terra natal e perdi essa belíssima festa com
milhares de pessoas presentes.
Quero aqui, de forma muito carinhosa e especial,
cumprimentar o casal presidente da Festa da Uva: Edson Nespolo e esposa, Cristina Susin Nespolo. Falei
com o Edson, confirmei minha presença.
Muito obrigado, Edson, por ter se lembrado de
mim na nossa região tão querida da Serra Gaúcha. É
a primeira vez na história que sou convidado para ser
jurado de uma festa que aprendi a amar e a gostar ao
longo da minha vida. Você foi muito elegante, diplomata, entendeu a minha ausência e disse que seria,
naquele dia, uma data histórica, mas que outra oportunidade eu teria.
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Muito obrigado, então, Edson Nespolo e esposa,
Cristina Susin Nespolo, que são o casal presidente
da festa.
Cumprimento, com a mesma alegria, o casal
presidente da comissão social da festa, Paulo e Mônica Spanholi.
Cito também o vice-presidente de relacionamento,
o nosso querido, infelizmente, recentemente falecido,
Valter Gomes Pinto, in memorian. Ele faleceu uma semana antes do evento. O Sr. Valter foi um dos sócios
fundadores da Marcopolo. Sempre tive com ele um
relacionamento muito carinhoso. Fica aqui a minha
solidariedade à cidade, ao Rio Grande e ao Brasil pela
perda do nosso querido Valter. Fica também minha solidariedade à sua esposa, dona Terezinha, e a todos
os seus familiares.
Por fim, Sr. Presidente, num gesto de carinho,
eu quero mandar um abraço para a minha amiga lá
de Caxias, a Srª Toni Tone, que foi a idealizadora, foi
aquela que organizou, que projetou, que desenhou,
que idealizou o vestido da nova soberana, da rainha.
Srª Presidente, esse é o registro que faço de uma
festa que marcou a minha infância, a minha vida. Eu,
que hoje tenho mais de 60, nunca imaginei, com meus
sete, oito ou nove anos, vendo aquela bela festa, que
um dia poderia ser convidado para ser um dos jurados
e escolher a rainha, a princesa e a embaixatriz.
Por fim, Sr. Presidente, o último registro, que é pequeno e tenho certeza de que V. Exª vai assinar comigo.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, inserção em Ata de voto
de solidariedade à Presidenta Dilma Rousseff pela
espionagem sofrida por parte dos Estados Unidos da
América.
Solicito que seja enviado o mesmo ao Palácio do
Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília.
Justificativa pequena, Sr. Presidente:
O programa Fantástico, da Rede Globo, veiculou
matéria no domingo, dia 1º de setembro, revelando que
a Presidenta Dilma Rousseff foi alvo de espionagem
por parte Estados Unidos da América.
A agência de segurança nacional daquele País
conseguiu monitorar as comunicações no Palácio do
Planalto, em Brasília. O jornalista Glenn Greenwald foi
quem primeiro recebeu os documentos das mãos do
ex-técnico da CIA amplamente já divulgado.
A apresentação secreta chama-se “Filtragem inteligente de dados: estudo de caso México e Brasil” e
mostra um programa de espionagem que possibilita
encontrar, sempre que quiser, até mesmo uma agulha no palheiro.
O palheiro, no caso, é um volume imenso de informações a que a espionagem americana tem acesso
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todos os dias, espionando as redes de telefonia, Internet, servidores de e-mails e redes sociais. A agulha é
quem eles escolherem.
No documento, de junho de 2012, são dois os alvos: o Presidente do México, Enrique Peña Nieto, então
candidato líder nas pesquisas para a presidência, e a
Presidente do Brasil, Dilma Rousseff.
Sr. Presidente, pelos fatos aqui relatados que
necessitam ser apurados o quanto antes, peço, respeitosamente, que esta Casa aprove voto de solidariedade à Presidenta da República Federativa do Brasil,
Dilma Rousseff.
Eram os dois registros, Sr. Presidente.
Agradeço desde já a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – O senhor tem razão, Senador Paim. Concordo com V. Exª e subscrevo a solicitação. Não pode uma nação interferir, de forma que
só temos a lamentar, em outros países.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.014, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto
de solidariedade à Presidenta Dilma Rousseff, pela
espionagem sofrida por parte dos Estados Unidos da
América.
Solicito que seja enviado para: Palácio do Planalto.
Praça dos Três Poderes. Brasília. DF. CEP: 70165-920.
Justificação
O Programa Fantástico, da Rede Globo, veiculou
matéria no domingo, dia 1º de setembro, revelando que
a presidenta Dilma Rousseff foi alvo de espionagem
por parte Estados Unidos da América (EUA).
A Agência de Segurança Nacional daquele País
conseguiu monitorar as comunicações no Palácio do
Planalto, em Brasília. O jornalista Glenn Greenwald foi
quem primeiro recebeu os documentos das mãos do
ex-técnico da CIA Edward Snowden.
A apresentação secreta se chama: “Filtragem inteligente de dados: estudo de caso México e Brasil”,
e mostra um programa de espionagem que possibilita
encontrar, sempre que quiser, uma agulha no palheiro.
O palheiro, no caso, é o volume imenso de informações a que a espionagem americana tem acesso
todos os dias, espionando as redes de telefonia, internet, servidores de e-mail e redes sociais. A agulha, é
quem eles escolherem.
No documento, de junho de 2012, são dois alvos:
o presidente do México, Enrique Peña Nietox, então
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candidato líder nas pesquisas para a presidência, e a
presidente do Brasil, Dilma Rousseff.
Senhor Presidente. Pelos fatos aqui relatados e
que necessitam ser apurados o quanto antes, peço,
respeitosamente, que esta Casa aprove Voto de Solidariedade à Presidenta da República Federativa do
Brasil, Dilma Rousseff.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013. – Senador Paulo Paim, PT/RS.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – O requerimento que acaba
de ser lido será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Passo a palavra agora...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – ... ao nobre Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, apenas para dar notícia e celebrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a Justiça Federal
de Minas Gerais condenou a mais de 200 anos de
prisão os três primeiros acusados do crime que ficou
conhecido como chacina de Unaí.
A sentença foi proferida na madrugada desse
sábado, pela Juíza Raquel Vasconcelos Lima, depois
de quatro dias em sessão do júri federal. À decisão,
de primeira instância, da 9ª Vara Federal, ainda cabe
recurso.
Durante o julgamento, a Procuradora da República Mirian Moreira Lima e Vladimir Aras, o Procurador
da República recusado por esta Casa, reforçaram as
acusações contra os réus condenados, especialmente
contra os irmãos Mânica, que serão levados a julgamento – os executores já foram condenados –, apontados
como os principais mandantes, os chamados irmãos
Mânica. A autora da denúncia, a Procuradora, mencionou a existência de testemunhos de que os irmãos Mânica continuariam depositando dinheiro nas contas de
Rios, Silva e de Miranda, os autores dos disparos que
vitimaram os três auditores do Ministério do Trabalho.
Quando a juíza começou a leitura da sentença,
já passava das duas da madrugada, Sr. Presidente. O
primeiro a ouvir a condenação foi Erinaldo de Vasconcelos, que pegou 76 anos de prisão pelos homicídios
e por formação de quadrilha. Erinaldo, durante o interrogatório, confessou ter atirado nas três vítimas – três
servidores públicos federais – e apontou o fazendeiro
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Norberto Mânica como o mandante desse crime. Rogério Alan pegou a maior pena: 94 anos de prisão,
também pelo assassinato e por formação de quadrilha, e William Gomes de Miranda foi condenado a 56
anos pelas mortes. Como já estão presos há quase
dez anos e trabalharam durante esse tempo na penitenciária, pelas contas, ficarão pouco tempo na prisão.
Como Relator do Projeto de Código Penal, estou
mudando a progressão de regimes e aumentando a
pena do homicídio, porque não há crime mais grave
do que retirar a vida do semelhante.
Histórico, Sr. Presidente, esse episódio ficou conhecido como a chacina de Unaí. Quatro servidores do
Ministério do Trabalho foram mortos enquanto faziam
uma fiscalização de rotina na zona rural da cidade mineira, a cerca de 500 km de Belo Horizonte e 160 km
de Brasília, a Capital da República.
O júri foi composto por cinco mulheres e dois homens. Das 18 testemunhas arroladas, dez foram ouvidas e uma dispensada. A primeira testemunha a depor
foi o ex-Delegado da Polícia Federal Antônio Celso,
que voltou a acusar os fazendeiros e irmãos Norberto
e Antério Mânica de terem ordenado o homicídio de
quatro servidores públicos federais.
Segundo a Justiça Federal, esses acusados então presos em Contagem (MG). Os três acusados da
execução foram detidos poucos meses após o crime,
depois que a Polícia Federal apontou o envolvimento
deles na morte dos servidores públicos federais.
Quero encerrar cumprimentando a Polícia Federal, pelo trabalho que fez, cumprimentando o Ministério Público Federal e, agora, a Justiça Federal, pela
condenação.
Ofender a vida de servidores públicos federais é
ofender a própria existência do Estado. Naquele momento, aqueles servidores públicos, auditores de fiscalização, auditores do Ministério do Trabalho, estavam
exercendo a função de combate ao trabalho escravo
naquela região.
Quero ressaltar que a democracia se faz com
absolvições e também com a condenação daqueles
que não sabem viver em sociedade. Quem viola regras do Código Penal, quem viola a lei não sabe viver
em sociedade e está descumprindo o pacto, o contrato que nós assinamos em um determinado momento
histórico, o qual recebe o nome de Constituição. Essas
pessoas devem ser segregadas porque mataram servidores públicos federais no exercício de suas funções,
no combate ao trabalho escravo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Concedo a palavra ao
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senador
Pedro Taques pela notícia que traz ao Plenário.
A Justiça tardou, neste caso, lamentavelmente
tardou, mas foi feita por parte da Justiça Federal, sucursal de Minas Gerais. Isso prova o quanto é necessário darmos celeridade à Justiça brasileira.
Sei que o Senador Pedro Taques tem relatado o
trabalho de revisão do Código Penal Brasileiro, o quanto precisamos rever o Código de Processo Penal e a
legislação brasileira e o quanto precisamos modificar
a legislação brasileira no que compete, em especial,
ao trabalho escravo.
Os fiscais do trabalho que foram vítimas desse
brutal crime estavam no exercício de sua função republicana e foram chacinados porque detectaram a
ocorrência de trabalho escravo. Isso traz a lembrança, ao plenário do Senado, de que é necessário não
tardarmos na aprovação da PEC do Trabalho Escravo.
Avançamos na Comissão de Constituição e Justiça,
mas ainda necessitamos dos entendimentos necessários para a sua urgente aprovação.
De qualquer forma, a notícia que o Senador Pedro
Taques traz a este plenário é uma notícia que, embora
atrasada, traz o sentido de justiça, que, embora tardia, é feita. E, embutida na notícia, o Senador Taques
também traz a informação de que um dos Procuradores que atuou no caso é o nosso querido Procurador
Vladimir Aras, que, lamentavelmente, nunca é demais
lembrar, esta Casa, o Senado Federal, rejeitou como
candidato ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Atuações como essa só honram a República e mostram
como a República perdeu e como o Senado equivocado estava em não ter aprovado o nome de Vladimir
Aras para o CNMP.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues,
o Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao Senador Eduardo Amorim, que, até o presente momento, estava na
Presidência da sessão, pelo tempo que for necessário
para o seu pronunciamento.
Em seguida, falará o Senador Randolfe Rodrigues.
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, espectadores da TV Senado, todos
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que nos acompanham pelas redes sociais, o que me
traz hoje à tribuna desta Casa é um assunto abordado, recentemente, pelo Jornal O Globo, que me deixou
extremamente preocupado.
Não é de hoje que venho manifestando minha
aflição no tocante à situação da saúde, da educação,
da segurança pública e outras tantas no meu Estado, o
Estado de Sergipe, temas estes recorrentes em meus
pronunciamentos aqui, no Plenário, e em entrevistas a
jornais, emissoras de rádio e de TV sergipanas.
Pois bem, Sr. Presidente, a matéria de O Globo,
intitulada “Estados multiplicam secretarias para abrigar aliados e elevam gastos com pessoal”, deixou-me
estarrecido. Somos, Sr. Presidente, o menor Estado da
Federação e, em contrapartida, o segundo colocado,
em termos proporcionais, em gastos com pessoal.
Sergipe gasta 58% do seu orçamento com essa despesa, Sr.. Presidente.
Sergipe tem mais secretarias, acredite, Sr. Presidente, do que o Estado de São Paulo, por exemplo.
A situação é preocupante, e tanto é que os procuradores sergipanos oficializaram uma sugestão ao
Governo do Estado, na qual propunham a redução de
cargos em comissão e dos salários de alguns desses
cargos.
Recentemente os procuradores voltaram a insistir
no assunto com o Governo. O resultado está em nota
oficial no site da Associação dos Procuradores de Sergipe (Apese) – abre aspas: “A categoria não aceitou a
proposta do Governo, porque nosso foco é a reestruturação da carreira e a redução de custos para os cofres
públicos, pelo momento de dificuldades econômicas
que o Estado vive.” – fecha aspas. Essas são as palavras do Presidente da Associação dos Procuradores
do Estado de Sergipe, Dr. Pedro Durão.
E aqui é importante que façamos alguns questionamentos. Houve uma expansão e melhoria dos
serviços públicos ou um acréscimo inadequado de
despesas com contratação de cargos de confiança e
aumento de estrutura, o que leva ao inchaço da máquina? Infelizmente essa é uma hipótese e é com certeza
um problema crônico, Sr. Presidente.
Estamos em um momento de grandes reflexões,
isso é fato, sobretudo no que se refere à gestão pública,
ao compromisso com o gasto responsável do dinheiro público, que afinal é o dinheiro do contribuinte, é o
dinheiro de todos nós.
Imagine, Sr. Presidente, que em apenas dois meses – dois meses –, maio e junho deste ano, mais de
40 pessoas, Sr. Presidente, perderam suas vidas, morreram em Sergipe enquanto esperavam um transplante
de rim. E o pior: a Associação dos Renais Crônicos e
Transplantados do Estado de Sergipe (Acrese) acredita
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que os números possam ser maiores nos meses de julho passado e agosto também passado, Sr. Presidente.
O site G1 publicou, dia 30 de agosto, portanto,
sexta-feira passada, matéria na qual denuncia essa
situação. Abre aspas: “Uma realidade que vem sendo
mais agravada com a suspensão, em fevereiro de 2012,
das duas únicas equipes que realizavam transplantes
no Estado [de Sergipe].”
A matéria segue, Sr. Presidente – abre aspas:
“Antes de interromper os serviços, as equipes elaboraram, em 2012, um documento para o Conselho Regional de Medicina, para o Ministério Público, para a
Secretaria da Saúde e aos pacientes renais crônicos.
O documento informa as falhas para a realização de
transplantes no Estado. A repercussão foi a público,
e a Secretaria de Saúde informou que iria rever toda
a situação.
Contudo, nada foi feito até o momento, e quem
sofre, com certeza, com tudo isso, com toda essa situação, com a não interferência do Poder Público, Sr.
Presidente, são os pacientes renais crônicos e suas
famílias – eu bem sei, Sr. Presidente, o que é isso.
A situação dos pacientes oncológicos não é muito
diferente! Somos o único Estado do Nordeste a não ter
um hospital especializado no tratamento dos diversos
tipos de cânceres, Sr. Presidente, e, com isso, diagnósticos são postergados, comprometendo, muitas vezes,
o tratamento e aumentando, com certeza, o número de
óbitos. É lamentável, Sr. Presidente, tudo isso!
Outro ponto que tenho tocado repetidas vezes – e
falarei quantas mais sejam necessárias – diz respeito
à educação. Tem solução? Óbvio que tem, Sr. Presidente. Claro que tem!
A Finlândia, por exemplo, um país do norte europeu, converteu seus problemas em soluções e, em
um período de mais ou menos dez anos, passou a ter
um dos melhores índices de educação do Planeta.
A educação é a base para o desenvolvimento de
um país, de um estado, de uma região. É a única maneira eficiente e efetiva de transformação social, e, por
entender dessa maneira, venho buscando, juntamente
com outros parlamentares, cobrar do Governo de Sergipe, que a Universidade Federal de Sergipe continue
no seu processo de expansão e leve essa expansão
para as diversas regiões do nosso Estado, a exemplo
do Sertão, a exemplo da região sul e a exemplo da região do Baixo São Francisco, Sr. Presidente.
Há mais ou menos um ano, estive com o Deputado Estadual Gilson Andrade, da região sul, do Município de Estância, com o Ministro Mercadante, titular da
Pasta da Educação, colocando a necessidade de um
campus avançado na área específica de engenharia
no Município de Estância, região de Sergipe que abri-
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ga um grande parque industriai e com a necessidade
de mão de obra especializada.
Sr. Presidente, os cursos de engenharia são sonhados por aquela juventude há muitos e muitos anos.
Viemos aqui apelar ao Ministro da Educação para que
a Universidade Federal de Sergipe seja mais uma vez
expandida e chegue ao município de Estância, portanto, à região sul do nosso Estado.
Sr. Presidente, esse é um apelo que novamente
fazemos desta tribuna ao Ministério da Educação: que
leve à região sul do nosso Estado essa oportunidade
para todos nós jovens, adolescentes.
Nesse aspecto, pleiteamos também o campus da
Universidade do Vale do São Francisco, Sr. Presidente,
a Univasf, como disse aqui o Senador Walter Pinheiro,
que já existe em vários Estados, a exemplo da Bahia,
a exemplo do Piauí, a exemplo de Pernambuco, mas
não existe, Sr. Presidente, em Sergipe. E necessitamos por demais que a Univasf chegue ao Baixo São
Francisco, região extremamente pobre e necessitada
do nosso Estado. Não podemos deixar de receber
esse grande benefício. O Governo Federal tem essa
dívida com aquele povo, com aquela gente. A Univasf
precisa, Sr. Presidente, chegar ao Estado de Sergipe,
bem como ao Estado de Alagoas.
Entretanto, já que são os sonhos que nos movem
rumo aos nossos objetivos, quem sabe se cortando
algumas secretarias do Governo de Sergipe sobrarão
recursos para a construção de uma Universidade Estadual, sonho de toda a nossa juventude?
Mais uma vez, Sr. Presidente, no quesito segurança pública, também estamos em uma situação muito
complicada. Já fomos um dos Estados mais pacatos e
tranqüilos do Brasil, mas, hoje, a realidade é completamente diferente. Somos o quinto Estado mais violento
do País, segundo dados sobre Crimes Violentos Letais
Intencionais (CVLI), que englobam homicídio doloso,
latrocínio e lesão corporal seguida de morte.
Não podemos – e nenhum de nós tem esse direito, como cidadão – é ser omissos, cruzarmos os
braços e aceitarmos todos os problemas existentes
na educação, na saúde e na segurança, por exemplo.
Temos que falar, reclamar, bradar, afinal, é para isso
também que fomos escolhidos e eleitos, Sr. Presidente! A crítica é construtiva, a crítica é sincera, a crítica
é um apelo àqueles que estão gerindo, àqueles que
estão administrando aquilo que é público.
Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar os profissionais da Educação Física, profissionais
pelos quais tenho muito respeito, pelo dia de ontem.
E, por reconhecimento à sua importância, propus o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 249, de 2012, restabelecendo uma carga horária mínima de duas horas
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semanais para essa disciplina, entendendo que, assim,
nossos jovens e nossos adolescentes terão uma saúde
muito melhor, confiando em todos esses profissionais
que fazem a Educação Física no nosso País.
Mais uma vez, Sr. Presidente, apelo ao Governo
de Sergipe que diminua o número de Secretarias, que
nos proporcione uma segurança de qualidade, que
leve a educação a todos os cantos de nosso Estado e
que não esqueça a saúde pública, que não esqueça
o Hospital do Câncer, que não esqueça, realmente,
aqueles pacientes que necessitam de um transplante
renal, que necessitam se livrar daquela máquina de
hemodiálise, dia sim, dia não, Sr. Presidente, um sofrimento, que, com muito pouco, com certeza, diminuindo os cargos comissionados, diminuindo o número de
Secretarias, seríamos um exemplo para o País e para
nós mesmos, investindo, sobretudo, em qualidade, e
evitando tanto sofrimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Eduardo Amorim, com um pronunciamento consistente e de conteúdo, como sempre.
Passamos a palavra, neste momento, ao Líder
do PSOL, Senador Randolfe Rodrigues, para o seu
pronunciamento, pelo tempo que for necessário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Obrigado, meu querido companheiro, Senador Paulo Paim.
Caríssimo Paulo Paim, senhoras e senhores que
nos assistem e nos ouvem, o Ministro Luís Barroso, do
Supremo Tribunal Federal, acabou de conceder, nesta
tarde, liminar a um mandado de segurança cassando
a decisão do Plenário da Câmara dos Deputados, que
havia decidido pela não cassação do mandato do Sr.
Natan Donadon, como Deputado Federal.
Essa decisão, agora à tarde, do Ministro Luís Roberto Barroso suspende os efeitos da deliberação do
Plenário da Câmara dos Deputados da semana passada, e, claro, manda a Câmara proceder novamente
a essa sessão ou tomar outro procedimento.
Obviamente, essa decisão do Supremo Tribunal
Federal, Sr. Presidente, gera para o Parlamento, em
primeiro lugar, para a sociedade brasileira e para a
democracia brasileira um alívio. Traz um alívio, porque sana uma incoerência, uma incongruência, algo
inconcebível: o Parlamento conviver com a situação
inaceitável, inconcebível, de ter, entre os quadros do
Parlamento brasileiro, um presidiário; a situação incoerente de ter, entre os quadros do Parlamento brasileiro, alguém que não tem direito político, uma vez
que a Constituição reza que aquele que é preso tem
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suspensos os seus direitos políticos, mas que representava o direito político de outros brasileiros.
A Câmara dos Deputados, com a decisão da semana passada – e a decisão foi da Câmara dos Deputados, a decisão foi daqueles que se omitiram, e a
decisão foi daqueles que não votaram pela cassação,
querendo ou não, os votos que impediram a cassação
do Sr. Natan Donadon acabam sendo responsáveis por
isso –, jogou a democracia brasileira e jogou a cidadania brasileira diante desse enorme constrangimento.
É uma decisão que constrange o Parlamento. É uma
decisão de costas para o que o povo brasileiro, para
o que a sociedade brasileira, em especial no mês de
junho, reclamou nas ruas durante as mobilizações que
ocorreram em todo o País.
Mas não adianta, Sr. Presidente, da nossa parte, daqui do Senado, não adianta da nossa parte, nós,
Parlamentares, ficarmos só constatando o óbvio. E,
também, por outro lado, Sr. Presidente, é por assim
dizer constrangedor, também para o Parlamento, ter
os equívocos daqui do Parlamento, toda vez, sendo
retificados por parte do Supremo Tribunal Federal. Ora,
Sr. Presidente, nós, muitas vezes, reclamamos: “É inaceitável” – dizemos, e, muitas vezes, daqui eu ouço – “a
intervenção ou a intromissão de outro Poder nas nossas atribuições. É inaceitável a intervenção de outro
Poder nas atribuições do Legislativo”. E eu concordo,
pois entendo que uma das características fundadoras
do Estado de direito, um dos princípios fundamentais
da nossa Constituição é a separação dos Poderes, a
separação e a independência dos Poderes.
Mas, Sr. Presidente, o que dizer quando a democracia é atacada, quando a democracia, quando
o próprio Estado é atacado com uma decisão como
essa por parte da Câmara dos Deputados? O que dizer
de uma situação absurda, de uma situação esdrúxula
como essa, que é a situação de uma das Casas do
Congresso Nacional, o Parlamento brasileiro, ter mantido dentro dos seus quadros alguém que é presidiário?
Então, como não pedir a legitimidade do Supremo
Tribunal Federal, de um dos outros poderes da República, em socorro à própria democracia, em socorro ao
próprio Estado de Direito?
Então, por si só, se legitima, inclusive em socorro
à própria Constituição, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão
que constrange o Parlamento pelos equívocos, pelos
erros do próprio Parlamento, pelo equívoco cometido
pelo Parlamento.
Portanto, Sr. Presidente, não quero, desta tribuna,
fazer a constatação do óbvio, mas nesta Casa já se
disse, vários outros já o disseram da tribuna do Parlamento ou da Mesa desta Casa, ao longo do tempo e em

513

Setembro de 2013

vários momentos, que preferem o Parlamento aberto
e funcionando, com todas as vicissitudes e mazelas
que tem o Parlamento, do que o Parlamento fechado
e não funcionando, como é nos regimes de exceção
e nas ditaduras.
Mas o Parlamento, como Casa sagrada da representação popular, como espaço sagrado da representação popular, um espaço que tem conteúdos sagrados,
como o espaço desta tribuna, Sr. Presidente, não pode
se dar ao deslize, não pode se dar ao constrangimento... Sr. Presidente, veja que espaço mais sagrado é
esta tribuna. Esta tribuna é um espaço onde a voz do
representante do povo fala para os seus representados. Pois bem, o que dizer de uma tribuna igual a
esta, inclusive uma tribuna legítima da representação
popular, na Casa vizinha desta, na semana passada,
ter sido utilizada por um presidiário que estava já com
seus direitos políticos suspensos, que estava condenado, que já tinha um processo transitado em julgado?
Sr. Presidente, deixar o Parlamento à mercê disso é enxovalhar o Parlamento. Deixar o Parlamento à
mercê desse constrangimento é reduzir e diminuir o
Parlamento. E o Parlamento não pode estar à mercê
desses constrangimentos, porque, toda vez que o
Parlamento se colocar à mercê disso, nós vamos ter
que dar razão a intervenções como essa, por parte
do Supremo Tribunal Federal. Como não dar razão ao
Ministro Barroso, à decisão que ele tomou nesta tarde, salvando não somente o Parlamento, salvando o
Estado de Direito, salvando a instituição, salvando do
constrangimento o Brasil? Porque é a nossa democracia que vira manchete internacional. É a nossa democracia que passa a ser noticiada internacionalmente
como aquela democracia que tem entre os quadros
dos seus membros do Parlamento um presidiário condenado pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, Sr. Presidente, esta vinda à tribuna não é
somente para comentar a decisão do Ministro Barroso.
Não é para parabenizar e agradecer ao Ministro Barroso
por ter socorrido a democracia, porque não se agradece o que é feito como obrigação. Não se agradece
o que é feito como obrigação de homem público. Não
se agradece o que nós fazemos como obrigação nossa. Esta vinda à tribuna, Sr. Presidente, é para cobrar
o que temos que fazer como tarefa nossa.
Sr. Presidente, nós estamos apelando, há anos
– e vou voltar aqui para apelar mais uma vez –, para
pôr fim ao voto secreto, que foi o principal responsável
pela continuação do Sr. Natan Donadon.
Sr. Presidente, nós já rebaixamos inclusive o programa do voto secreto. A melhor PEC do voto secreto
que há é a de V. Exª. É a PEC nº 50, que V. Exª reapresentou como PEC nº 20. É a melhor proposta que
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há. Acaba com o voto secreto em todas as instâncias.
Eu sou partidário dessa PEC.
Eu sei que companheiros, colegas de Parlamento vêm comigo e ponderam: “É um excesso”. Eu não
considero excesso acabar com o voto secreto. Não tem
sentido. Eu até ponderei: será que é um excesso – e
pesquisei – acabar com o voto secreto em todas as
instâncias no Parlamento? E pesquisei. A democracia
mais conhecida no Ocidente, que muitos costumam
utilizar como referência de democracia – eu não sei
se é tão referência de democracia assim, porque eles
costumam espionar as outras democracias –, que são
os Estados Unidos da América, lá, no Parlamento bicameral americano, não existe o instituto do voto secreto. Então, qual a razão para existir o voto secreto
em nosso País?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Se V. Exª permitir!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pois não, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Até na escolha dos membros da
Suprema Corte o voto é aberto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pelo Parlamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Então, veja, Senador Paim,
nós inspiramos a nossa Constituição republicana de
1891, todos assim sabem, na Constituição americana.
Todos sabem. Se nós nos inspiramos na Constituição
americana, por que nós temos um leque tão vasto do
voto secreto na nossa Constituição? Nós temos o voto
secreto para indicar Ministro ao Supremo Tribunal Federal, nós temos voto secreto para indicar conselheiro
para o Conselho Nacional de Justiça, nós temos voto
secreto para indicar conselheiro para o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos voto secreto
para apreciar veto da Presidente da República...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Até para as agências.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Nós temos voto secreto para
as agências reguladoras, nós temos voto secreto para
a cassação de mandato, nós temos voto secreto para
a escolha do Presidente da Casa e dos membros da
Mesa Diretora da Casa, nós temos voto secreto para
indicação do procurador-geral da República, nós temos
voto secreto para indicação do embaixador.
Eu vou utilizar como regra, vou utilizar como referência o Parlamento americano porque o Parlamento
americano, a Constituição americana, é o molde que
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nós encontramos para o nosso modelo de Constituição,
da nossa primeira Constituição republicana de 1891.
Eu acabei de citar aqui para o senhor, Senador
Paulo Paim, Presidente em exercício desta sessão,
nove situações de voto secreto que nós temos aqui.
No Parlamento americano, nenhuma dessas situações,
desde o Ministro da Suprema Corte americana até os
dirigentes de agências reguladoras, nenhum deles é
indicado pelo voto secreto. Por que nós precisamos
do pré-requisito do voto secreto para todas essas situações? Alguns diziam que era para proteção contra
os excessos do Executivo. Por quê? Por que nós, na
soberania do mandato que nos é concedido pelo povo,
precisamos de proteção contra os excessos do Executivo? Nós não vivemos em uma ditadura. Se fosse
essa a lógica, então os Ministros do Supremo Tribunal
Federal teriam que ter proteção em relação aos votos
que eles proclamam. E os votos que eles proclamam
são, por excelência, públicos. Ora, se os votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal são públicos, se os
atos do Procurador-Geral da República são públicos,
se os atos do Presidente da República são públicos,
por que nove atos, votos e designações dos membros
do Parlamento precisam e necessitam ser secretos?
Não há justificativa.
Em levantamento que fiz, Sr. Presidente, nenhuma das democracias ocidentais tem tantas situações
de voto secreto quanto a democracia brasileira. Na
Europa, existe voto secreto também. Existe situação
de voto secreto na França, na Finlândia, na Espanha,
mas, em nenhuma, há tantas situações de voto secreto
quanto no Brasil. Temos previstas, na nossa Constituição e no Regimento Interno do Senado, pelo menos
dez situações de voto secreto. Inaceitável!
Sou partidário, Senador Paulo Paim, de sua proposta de emenda à Constituição.
Toda vez em que há uma emergência, nós atuamos como um pronto-socorro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Bombeiro. Apagando um incêndio ali!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – É, com uma sirene.
Há um escândalo como a não cassação de Natan
Donadon, e todos se apressam para dar uma declaração pública: “Vamos colocar em votação uma proposta de emenda à Constituição naquele caso. Vamos
votar”. Esfriando, não se vota. Pois bem, na Câmara
dos Deputados, há uma proposta lá. Repito: ela não
é o ideal. O ideal, até atuando como bombeiro, com a
sirene da urgência do bombeiro, talvez fosse, no dia
em que não se cassou Natan Donadon, ter sido dito o
seguinte: “Vamos votar agora a proposta de emenda
à Constituição do Senador Paulo Paim”. Mas não con-
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seguimos, lamentavelmente, aqui, na Casa, avançar
nesse consenso, mas, pelo menos, vamos ao programa
mínimo do voto secreto. Programa mínimo de voto secreto é a PEC de iniciativa do Senador Alvaro Dias, que
já votamos aqui, no Senado. Está lá na Câmara, está
há quase um ano lá na Câmara: Proposta de Emenda
à Constituição nº 196. Esta, pelo menos, acaba com o
voto secreto para a cassação de mandato.
Pois bem, Senador Paulo Paim, depois de muita
pressão, resolveram instalar uma comissão especial
para apreciar essa proposta de emenda à Constituição. O Presidente da Câmara disse na semana passada, quando aconteceu a vergonha nacional da não
cassação de Natan Donadon, que iria colocar a voto a
proposta de emenda à Constituição na comissão especial, que não iria submeter à apreciação mais nenhum
processo de cassação sob o manto do voto secreto.
Só que o problema é a situação concreta. Veja, a
Comissão Especial que está lá na Câmara para apreciar
a Proposta de Emenda à Constituição nº 196 precisa
realizar de 10 a 40 reuniões para levar a matéria da
Comissão Especial para o plenário para ser votada.
Sabe quantas reuniões já houve até agora, Senador
Paulo Paim? Uma reunião! Uma reunião!
Agora, pronto: o Ministro Barroso tomou uma
decisão, suspendeu a decisão da Câmara dos Deputados. Isso não pode aplainar o fogo, isso não pode
servir para diminuir a indignação nacional. A cidadania, a mesma cidadania que foi às ruas em junho, não
pode ficar acomodada. A capacidade de indignação
não pode ficar acomodada e quieta.
Nós estamos no segundo dia de setembro, na semana que é tida como Semana da Pátria. Esta semana
– no dia 7, sábado, no dito dia da nossa Independência – tem que ser dita e referida como uma semana
para uma profunda reflexão e mobilização nacional. A
cidadania não pode ficar acomodada diante de uma
situação como essa. Aquela juventude e as mobilizações que ocuparam as ruas brasileiras em junho não
podem aceitar como normal, nem podem aceitar que
tudo fique retomado como normal somente com essa
decisão do Ministro Luís Barroso.
São urgentes, por parte do Parlamento, medidas
urgentes. São urgentes, por parte do Parlamento, medidas concretas que refaçam o que é, de fato, o papel
do Parlamento. E isso só pode ocorrer, Senador Paulo
Paim, quando nós destituirmos essa vestal da impunidade, que é a figura do voto secreto.
Então, Senador Paulo Paim, eu espero que a
decisão desta tarde do Ministro Barroso não funcione
como uma espécie de apagar de incêndio: “Vamos nos
acalmar a partir de agora. Vamos a uma nova decisão,
e, agora, nesta nova decisão por parte da Câmara, aí,
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sim, cassa-se o mandato do Deputado presidiário”, e
tudo fica como dantes no quartel de Abrantes. E não
se fala mais no fim do voto secreto no Parlamento.
Não pode ser assim, não pode ficar desse jeito.
Está comprovado que a democracia brasileira, que o
Parlamento brasileiro não pode conviver com uma indecência, não pode conviver com uma incongruência,
não pode conviver com um instrumento anacrônico e
inadequado para os seus tempos, como é a figura do
voto secreto.
Cada um tem que fazer a sua parte. A parte do
Parlamento, de cada uma das Casas, é que a Câmara
não continue com essa situação absurda. Não bastam
declarações fortes de efeito. Não basta dizer: “Não votaremos mais nenhum processo de cassação, enquanto
não se acabar com o veto secreto”, e ter apenas uma
sessão da Comissão Especial que aprecia o fim do
voto secreto. A Comissão Especial tem que se reunir
e levar a plenário, de fato, o quanto antes, o final do
voto secreto naquela Casa.
Por outro lado, aqui, no Senado, temos que avançar no entendimento para que a proposta de V. Exª,
Senador Paulo Paim, possa também avançar no debate aqui na Casa.
Por fim, esta Casa, meus senhores e minhas
senhoras, só avança quando a cidadania se indigna.
Se a cidadania não se indigna, se a cidadania não se
levanta, se a cidadania não se mobiliza, se não há
pressão sobre esta Casa, nada muda.
Que esta semana seja de profunda reflexão sobre o nosso País, mas que seja, em especial, uma semana em que se reflita, porque aquelas mobilizações
que ocorreram em junho não podem ficar em junho,
elas têm que ter continuidade para que possa haver
mudanças reais e concretas em nosso País.
Se não houver pressão sobre as instituições, as
instituições não avançarão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe
Rodrigues, nossos cumprimentos pelo seu pronunciamento. V. Exª sabe da importância – com que eu comungo – de toda essa luta da sociedade para acabar
com o voto secreto em todas as instâncias. Por isso
apresentei, como V. Exª destacou, já na Constituinte,
como Deputado, a PEC nº 50, como Senador, agora,
a PEC nº 20. Espero que um dia possamos, com orgulho, dizer que no Congresso brasileiro não existe mais
nenhum tipo de voto secreto.
Para concluir, quando fiz a minha fala, Senador
Randolfe, fazendo homenagem à minha terra natal, Caxias do Sul, e a escolha, nessa sexta-feira, da rainha,
das princesas e das embaixatrizes, falei, en passant,
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da liderança importante da cidade e dessa festa, do
Prefeito Alceu Barbosa Neto, do PDT.
Quero aqui render a ele minhas homenagens e
sei que ele comungou, no momento em que o meu
nome foi lembrado, como júri, e não pude estar lá por
motivo, como expliquei, de força maior.
Também, no encerramento desse pronunciamento sobre a Festa da Uva, quero destacar os abraços
à soberana que se despede, a rainha Roberta Veber
Toscan, que deixou agora o pódio, e também às princesas e embaixatrizes. Estejam todas cumprimentadas, como já cumprimentei também aquelas que assumiram, a partir de sexta, a liderança como rainha,
princesa e embaixatriz.
Que tenhamos uma grande Festa da Uva.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O INCISO I E § 2º DO ART. 210,
DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Senhores Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro do artigo de autoria do
professor de filosofia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Denis Rosenfield, intitulado: “A usurpação do novo”, publicado pelo jornal O Globo em sua
edição de 1º de julho de 2013.
Segundo o autor, o PT tenta se colocar como
protagonista das manifestações ocorridas ultimamente. Mas o movimento social que tem tomado as ruas
nos últimos meses, tem se caracterizado pelo apartidarismo, sem vínculo com movimentos sindicalistas.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO BAUER EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
A USURPAÇÃO DA NOVO
As ruas brasileiras apresentam uma novidade
que contrasta com toda a anomia anterior, onde prevalecia o divórcio entre o Estado e a sociedade, os
representantes e os representados. Pior do que a anomia, contudo, era o ambiente de desregramento moral,
crise de valores, onde os signos mais visíveis eram a
corrupção e o desvio de recursos públicos, alinhados
com a baixa qualidade dos serviços públicos.
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As vozes da rua, de maneira difusa, deram vazão
a uma inconformidade latente, fazendo valer outro discurso, totalmente distinto do oficial, ufanista e demagógico. “Nunca antes nesse país”, “saúde de qualidade”
já realizada, entre outros slogans davam a impressão
de que o povo estava anestesiado, desconhecia a realidade, e estava pronto para referendar mais uma vez
o governo petista.
A sociedade civil acordou. Ao espreguiçar-se
saindo logo correndo, derrubando o que encontrava
pelo caminho, sabendo perfeitamente o que não mais
queria, não conseguindo, contudo, articular ainda uma
pauta propriamente positiva. O relevante, de qualquer
forma, é o seu “não”: não à corrupção, não a políticos
que só vislumbram seus interesses particulares, não
às altas tarifas de transporte público, não a serviços
públicos de baixa qualidade, não aos gastos da Copa
das Confederações e do Mundial.
O movimento social assim florescente caracterizou-se pela autonomia, pelo apartidarismo, pelo não
aparelhamento por partidos e por “movimentos sociais”
como a CUT, o MST, a UNE e outros. Bandeiras dessas
entidades foram rasgadas e seus militantes apupados.
O PT, em particular, ficou atônito, pois jamais imaginou
uma rua que não controlasse. O presidente do partido
chegou a convocar a militância em uma manobra desastrada, mostrando o pouco preparo partidário para
um contexto tão radicalmente novo.
Convém aqui fazer uma distinção da maior importância para que possamos entender o que está
ocorrendo. O PT sempre entendeu os movimentos
sociais enquanto “organizados”: movimentos por ele
mesmo controlados. É o caso de seu braço sindical,
a CUT, do seu braço social-revolucionário, MST, com
suas entidades afilhadas, como a Via Campesina, o
Movimento dos Atingidos pelas Barragens, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o Movimento dos Sem
Teto (esse último aparecendo nos últimos dias como
protagonista). A UNE, embora controlada pelo PCdoB,
apresenta a mesma forma de organização.
Ora, todos esses movimentos não foram efetivamente protagonistas das manifestações. Essas, por sua
vez, se caracterizaram por serem “não organizadas”
no sentido petista do termo, compostas por pessoas
das mais distintas ideias e concepções, onde, mesmo,
as qualificações de direita e de esquerda tornam-se
difíceis de serem aplicadas. Seu instrumento de convocação foram as redes sociais. A primeira acepção
pode ser dita heterônoma, pois aparelhada, a segunda
autônoma, pois independente.
A ambiguidade do uso do termo “movimento social” está dando lugar agora à usurpação. Os movimentos sociais heterônomos estão procurando se colocar
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como os verdadeiros representantes das manifestações. Não deixa de ser risível militantes desse tipo dizerem que foram eles que estiveram presentes desde
o início, tendo sido deles a iniciativas do “novo”. Eles
são o “anacrônico”, que não ousa dizer o seu nome.
O governo está adotando a linha petista em sua
tentativa de responder a uma crise que nem vislumbrou. O PT está tentando retomar o controle da situação. A presidente da República chamou, então, os
“movimentos sociais” para conversar. Como assim?
Chamou os usurpadores para uma conversa, deixando a sociedade autônoma ao léu?
A mixórdia foi total. As centrais sindicais foram
chamadas para conversar, quando nada tiveram a dizer
de manifestações das quais não foram protagonistas.
O Movimento dos Sem Teto, outro ausente, aparece
como interlocutor, forma de trazer o MST para junto
do governo. A única exceção reside no Movimento do
Passe Livre, que teve representatividade, embora a
sua pauta seja dúbia. A pública é a de um movimento
voltado para a redução da tarifa dos transportes públicos e, inclusive, pelo passe livre. A ideológica, segundo
o seu próprio manifesto, é de natureza anticapitalista,
contra a economia de mercado e a livre iniciativa. Do
ponto de vista de suas concepções comunga com a
ideologia do PT, considerando-a em situação de divórcio com o governo petista.
O governo foi além, fazendo valer outra forma
de usurpação. Propôs, inicialmente, uma “Constituinte
exclusiva” para a reforma política enquanto resposta,
quando essa nem apareceu como agenda dos manifestantes. E o fez sob a forma de um “truque”, ou seja,
a convocação de uma “Constituinte exclusiva” sob o
modo de um “plebiscito”. Este conferiria uma aparência democrática à iniciativa, outorgando a uma “Constituinte” poderes ilimitados para questões políticas e,
mesmo, para além delas, como a dita “democratização
dos meios de comunicação”, sob o prisma “político”
reformista evidentemente. Estaríamos, diante, de uma
subversão da democracia por meios democráticos.
Quem controlaria uma “Constituinte” desse tipo?
A resposta é óbvia: o governo, por deter o Poder, o
PT, por ser o partido mais enraizado nacionalmente,
e os movimentos sociais “organizados”. O processo
político escaparia de qualquer marco legal, fazendo
o país entrar em uma era de incerteza e insegurança. Sensatamente, o governo recuou de tal proposta,
distanciando-se, novamente, das alas mais radicais de
seu partido e dos movimentos sociais heterônomos.
Contudo, seria ingênuo considerar que o processo
esteja terminando, nem que as formas de fazer política
sejam somente essas. Os ditos “vândalos” correspondem, por sua vez, a movimentos políticos organizados,
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“sociais” ou não, ou de extrema esquerda, que estão
apostando em uma crise institucional. Não se trata do
crime organizado que se aproveita dessa situação, mas
de uma forma de organização política que usa da violência para a consecução de seus próprios objetivos.
Denis Lerrer Rosenfield é professor de filosofia
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro do artigo de autoria ex-Presidente
da República e sociólogo, Fernando Henrique Cardoso,
intitulado: “Tempos difíceis”, publicado pelo jornal Estado de S.Paulo em sua edição de 07 de julho de 2013.
Sobre os protestos ocorridos recentemente em
todo o país, o autor aponta o seguinte: “Se a fagulha
dos protestos provocou fogo, foi porque havia muita
palha no paiol”. Para o autor, isso revela as insuficiências advindas ao maus manejo da gestão pública e da
falta de uma estratégia econômica condizente com os
desafios de um mundo globalizado.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
TEMPOS DIFÍCEIS
Fernando Henrique Cardoso
Já se disse tudo, ou quase tudo, sobre os atos públicos em curso. Para quem acompanha as transformações das sociedades contemporâneas não surpreende
a forma repentina e espontânea das manifestações.
Em artigo publicado nesta coluna, há dois meses, resumi estudos de Manuel Castells e de Moisés
Naím sobre as demonstrações na Islândia, na Tunísia,
no Egito, na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos.
As causas e os estopins que provocaram os protestos
variaram: em uns, a crise econômico-social deu ânimo à reação das massas; em outros, o desemprego
elevado e a opressão política foram os motivos subjacentes aos protestos.
Tampouco as consequências foram idênticas. Em
algumas sociedades onde havia o propósito específico
de derrubar governos autoritários, o movimento conseguiu contagiar a sociedade inteira, obtendo sucesso.
Resolver uma crise econômico-social profunda, como
nos países europeus, torna-se mais difícil. Em certas
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circunstâncias, consegue-se até mesmo alterar instituições políticas, como na Islândia. Em todos os casos mencionados, os protestos afetaram a conjuntura
política e, quando não vitoriosos em seus propósitos
imediatos, acentuaram a falta de legitimidade do sistema de poder.
Os fatos que desencadeiam esses protestos são
variáveis e não necessariamente se prendem à tradicional motivação da luta de classes. Mesmo em movimentos anteriores, como a “revolução de maio” em
Paris (1968), que se originou do protesto estudantil “por
um mundo melhor”, tratava-se mais de uma reação de
jovens que alcançou setores médios da sociedade,
sobretudo os ligados às áreas da cultura, do entretenimento, da comunicação social e do ensino, embora
tivesse apoiado depois as reivindicações sindicais. Algo
do mesmo tipo se deu na luta pelas Diretas-Já. Embora antecedida pelas greves operárias, ela também
se desenvolveu a partir de setores médios e mesmo
altos da sociedade, aparecendo como um movimento
“de todos”. Não há, portanto, por que estranhar ou desqualificar as mobilizações atuais por serem movidas
por jovens, sobretudo das classes médias e médias
altas, nem, muito menos, de só por isso considerá-las
como vindas “da direita”.
O mais plausível é que haja uma mistura de motivos, desde os ligados à má qualidade de vida nas
cidades (transportes deficientes, insegurança, criminalidade), que afetam a maioria, até os processos que
atingem especialmente os mais pobres, como dificuldade de acesso à educação e à saúde e, sobretudo,
baixa qualidade de serviços públicos nos bairros onde
moram e dos transportes urbanos. Na linguagem atual
das ruas, é “padrão Fifa” para uns e padrão burocrático-governamental para a maioria. Portanto, desigualdade
social. E, no contexto, um grito parado no ar contra a
corrupção – as preferências dos manifestantes por Joaquim Barbosa (ministro presidente do Supremo Tribunal Federal) não significam outra coisa. O estopim foi
o custo e a deficiência dos transportes públicos, com
o complemento sempre presente da reação policial
acima do razoável. Mas se a fagulha provocou fogo
foi porque havia muita palha no paiol.
A novidade, em comparação com o que ocorreu no passado brasileiro (nisso nosso movimento se
assemelha aos europeus e norte-africanos), é que a
mobilização se deu pela internet, pelos twitters e pelos
celulares, sem intermediação de partidos ou organizações e, consequentemente, sem líderes ostensivos,
sem manifestos, panfletos, tribunas ou tribunos. Correlatamente, os alvos dos protestos são difusos e não
põem em causa de imediato o poder constituído nem
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visam questões macroeconômicas, o que não quer dizer
que esses aspectos não permeiem a irritação popular.
Complicador de natureza imediatamente política
foi o modo como as autoridades federais reagiram. Um
movimento que era “local” – mexendo mais com os prefeitos e governadores – se tornou nacional a partir do
momento em que a presidenta chamou a si a questão
e a qualificou primordialmente, no dizer de Joaquim
Barbosa, como uma questão de falta de legitimidade.
A tal ponto que o Planalto pensou em convocar uma
Constituinte e agora, diante da impossibilidade constitucional disso, pensa resolver o impasse por meio de
plebiscito. Impasse, portanto, que não veio das ruas.
A partir daí o enredo virou outro: o da relação
entre Congresso Nacional, Poder Executivo e Judiciário e a disputa para ver quem encaminha a solução
do impasse institucional, ou seja, quem e como se faz
uma “reforma eleitoral e partidária”. Assunto importante
e complexo, que, se apenas desviasse a atenção das
ruas para os palácios do Planalto Central e não desnudasse a fragilidade destes, talvez fosse bom golpe
de marketing. Mas, não. Os titubeios do Executivo e
as manobras no Congresso não resolvem a carestia, a
baixa qualidade dos empregos criados, o encolhimento
das indústrias, os gargalos na infraestrutura, as barbeiragens na energia, e assim por diante.
O foco nos aspectos políticos da crise – sem que
se negue a importância deles – antes agrava do que
soluciona o “mal-estar”, criado pelos “malfeitos” na
política econômica e na gestão do governo. O afunilamento de tudo numa crise institucional (que, embora
em germe, não amadurecera na consciência das pessoas) pode aumentar a crise, em lugar de superá-la.
A ver. Tudo dependerá da condução política do
processo em curso e da paciência das pessoas diante
de suas carências práticas, às quais o governo federal
preferiu não dirigir preferencialmente a atenção. E dependerá também da evolução da conjuntura econômica.
Esta revela a cada passo as insuficiências advindas
do mau manejo da gestão pública e da falta de uma
estratégia econômica condizente com os desafios de
um mundo globalizado.
*SOCIÓLOGO. FOI PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro do artigo de autoria do jornalista
José Nêumanne, intitulado: “Plebiscito é só embromação!”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo em sua
edição de 03 de julho de 2013.
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Segundo o jornalista, a Presidente da República tentou dar um golpe sujo ao tentar convocar uma
reforma constitucional em nome dos protestos, com o
intuito de atender a caprichos. Agora tentar enganar
o povo ao propor o plebiscito.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
PLEBISCITO É SÓ EMBROMAÇÃO!
Nêumanne
A presidente Dilma Rousseff tem feito o possível
para fazer do limão das multidões contra tudo nas ruas
das cidades brasileiras a mesma limonada envenenada com que seu Partido dos Trabalhadores (PT) tenta
em vão engabelar o País desde 2007. Há seis anos os
petistas querem moldar as instituições republicanas a
seus interesses específicos e impor a suas bases no
Congresso Nacional uma reforma política que favoreça, se não uma imitação tupiniquim do bolivarianismo
chavista, pelo menos a garantia de sua permanência
no poder. Mas a acachapante maioria no Legislativo
não bastou para aprovar o que os maiorais do socialismo caboclo consideram fundamental para manter suas
“boquinhas”. Agora o povo foi para a rua e a chefe do
governo tentou incontinenti surrupiar suas palavras de
ordem para convocar uma Constituinte exclusiva, capaz
de satisfazer os caprichos que a reforma constitucional
não possibilitou. O óbvio golpe sujo não colou, mas ela
mantém idêntica embromação em forma de consulta
popular, o plebiscito.
Acontece que as multidões ocuparam as ruas para
reclamar, primeiro, da elevação da tarifa do transporte
público. E daí em diante, sem oposição à altura que os
represente na democracia, os manifestantes passaram
a protestar contra o óbvio: a inflação, a impunidade, a
violência, a corrupção e, sobretudo, a péssima prestação de serviços por um Estado que cobra um absurdo
de impostos. A Central Única dos Trabalhadores (CUT),
braço sindical do PT (ou será o contrário?), foi rechaçada a pauladas de manifestação no Rio. E ninguém no
País ouviu os gritos de “fascistas” com que militantes
esquerdistas tentaram abafar o clamor apartidário que
abortou a tentativa de infiltrar bandeiras do partido e
camisas vermelhas numa passeata na Avenida Paulista. Esses invasores obedeciam à palavra de ordem
do presidente nacional petista, Rui Falcão, que queria
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reverter a onda contra políticos numa manifestação a
favor de Dilma e seus correligionários, alvos prioritários
da insatisfação generalizada.
A resposta do governo foi de um cinismo atroz.
Com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante Oliva,
no papel de Richelieu do Cerrado, dona Dilma pediu
ao povo na rua o aval para uma reforma política de interesse exclusivo de sua grei. O PT quer lista fechada
de candidatos indicados pela oligarquia partidária para
furtar do eleitor o direito de escolher seu parlamentar
preferido. E financiamento público exclusivo para campanha eleitoral para extorquir do bolso do contribuinte
despesas de propaganda de candidatos, cada vez mais
altas. O cidadão já contribui para o tal Fundo Partidário
e está com as finanças exauridas de tanto patrocinar
vantagens e benesses dos “pais da Pátria”.
Ao fazê-lo, ela diz que está ouvindo a “voz rouca
das ruas”. Mas o povo quer mudar tudo e ela só dará
mais do mesmo. Enquanto seu ministro da Fazenda,
Guido Mantega, anunciava que aumentará a carga tributária, com que o brasileiro não suporta mais arcar,
para pagar promessas feitas para dissolver as passeatas das massas, ela reuniu 37 de seus 39 ministros,
quase todos recrutados das bancadas dos partidos
que alicia para seu palanque para a reeleição.
Talvez ela não tenha nomeado um ministro para
cuidar das redes sociais porque o 40.º à mesa lembrará
certo conto das 2.001 noites. Tal referência certamente
não é nada agradável enquanto Rosemary Noronha,
amiguinha íntima de seu padrinho e antecessor, Luiz
Inácio Lula da Silva, protagoniza um escândalo em
que é acusada pela Polícia Federal (PF) de fazer parte de uma quadrilha que traficava influência na cúpula federal. Por que Dilma não aproveita a capacidade
auditiva que nunca tinha demonstrado antes para dispensar seu ministro da Justiça, José Eduardo Martins
Cardozo, da condição de Maquiavel do Planalto para
que ele solucione este caso e descubra quem lucrou
com a tenebrosa transação da compra da refinaria de
Pasadena pela Petrobrás?
Mas ela preferiu foi se aproveitar com desfaçatez
oportunista da conquista da Copa das Confederações,
definindo a própria gestão, contestada em praça pública, como “padrão Felipão”. Mesmo tendo o Datafolha
revelado na véspera sua queda de 27 pontos porcentuais e a constatação de que já não ganharia a reeleição
no primeiro turno. Em vez de reunir o Ministério, cujo
número a incapacita de conversar com um por um, ela
deveria tê-lo reduzido a 12, número fixado por Jesus
Cristo como ideal para uma equipe administrável. Mas
como esperar isso de quem convoca governadores,
prefeitos, sindicalistas, gays e lésbicas para que a escutem, e não para ouvi-los?
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Pelos decibéis de suas broncas em subordinados,
que contrastam com o papel de boneco de Olinda (só
que falante!) que ela desempenha em pronunciamentos
públicos convocados para embromar os cidadãos, que
trata como súditos, Dilma deve ter muita dificuldade em
ouvir a própria voz. Quanto mais a dos interlocutores
que convoca para... escutá-la! Seus berros de “otoridade”, porém, não impedirão que os clamores da rua
cheguem às casas dos brasileiros. A queda vertiginosa
nas pesquisas deixa claro que as favas para a reeleição já não são contadas e, se ainda é cedo para prever sua eventual derrota no pleito, não custa lembrar
que a galáxia de adesões obtidas com a barganha de
cargos por apoio parlamentar pode encolher com os
índices de prestígio.
De fato, seu antecessor e padrinho Lula caiu para
28 pontos (dois menos do que ela agora) na pesquisa
Datafolha feita à época em que o mensalão foi denunciado e, ainda assim, se reelegeu. Só que agora o julgamento desse escândalo no Supremo Tribunal Federal
STF) e a condenação de seus companheiros Dirceu e
Genoino deram à Nação a certeza de que seu partido
em nada contribuiu para reduzir a corrupção no País.
E se ela continuar condescendendo com a inflação e
a impunidade, os cidadãos poderão sair de suas casas
e das ruas para votar contra a perenização do status
quo que os deixa indignados.
* JORNALISTA POETA E ESCRITOR

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro do artigo do economista Roberto
Macedo, intitulado “Dilma e o ET de Varginha”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo em sua edição de
15 de agosto de 2013.
O artigo trata da visita da presidente Dilma Rousseff à cidade de Varginha e em seu discurso à população, declarou seu respeito pelo extraterrestre (ET)
que teria surgido na cidade em 1996.
Ainda em Varginha a presidente, falando de economia, voltou a se referir a outro mundo. Como ao dizer
que “a inflação está sob controle”.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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DILMA E O ET DE VARGINHA
Macedo
Na quinta-feira passada surpreendi-me com a notícia de que a presidente Dilma Rousseff, ao passar por
Varginha (MG), declarou seu respeito pelo extraterrestre (ET) que teria surgido na cidade em 1996. Textualmente: “(...) tenho muito respeito pelo ET de Varginha.
E eu sei que aqui quem não viu conhece alguém que
viu”. Ele teria aparecido e depois sido apreendido por
militares. Mas o que aconteceu – se é que aconteceu
mesmo – nunca foi esclarecido. O certo é que a cidade ficou conhecida também pelo “seu” ET. E o fato de
a própria presidente ter-lhe dedicado atenção mostra
que se firmou no imaginário popular.
Não é a primeira vez que isso acontece. Um caso
com muito espaço no debate sobre objetos voadores
não identificados (óvnis ou, em inglês, UFOs) teria
ocorrido perto em Roswell, nos EUA, em 1947. O jornal
local chegou a anunciar que militares da Força Aérea
americana haviam resgatado o que restara de um disco voador e de seus ocupantes ao cair. A informação
veio de um porta-voz militar. Mas ainda no mesmo dia
veio outro comunicado militar, dizendo que o que caiu
foi um balão usado para previsões climáticas.
Mas perdurou a crença no óvni e nos seus ETs,
realimentada em 1978 quando um oficial que participou
da operação de resgate em Roswell confirmou ter sido
mesmo um óvni e que o governo acobertou o caso. O
assunto voltou à tona noutra entrevista do mesmo oficial e foi parar no Congresso do país. Surgiu até uma
testemunha de que autópsias nos ETs teriam sido realizadas na base aérea local. O governo manteve sua
versão e ainda em 1997 voltou a se pronunciar sobre
o tema. Quem quiser saber mais pode começar buscando “Roswell UFO incident” na internet.
Por causa desse caso a cidade atrai visitantes e
tem até um museu sobre o assunto (www.roswellufomuseum.com). Note-se que é uma organização “ponto
com”, ou seja, não é do governo.
De qualquer forma, na minha breve incursão no
assunto, não vi ninguém a declarar respeito por ETs, o
que seria mais típico de um diálogo entre eles. A presidente Dilma estava falando a uma rádio e presumo
que se dirigia apenas à audiência terrestre. Mas, como
se diz lá em Minas, nunca se sabe, né? Vou tomar a
declaração como de respeito à crença local sobre o
tema, o que é cabível. Afinal, o universo é infinito. Se
ainda não veio uma prova segura da existência dos
ETs, também não se provou que não existem.
Como também não existem limites para o imaginário das pessoas, há muitas interessadas no assunto e, com razão, Varginha procura tirar proveito
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disso. Vem tentando e, como é típico do Brasil e de
seus terrestres, há um projeto estatal, da prefeitura
local, de criar um museu centrado na temática extraterrestre. Como também é típico do País, o projeto
local tem recursos federais, já gastou uma nota (R$
1,1 milhão só dessa fonte) e a obra está parada, no
caso, há três anos.
Isso já é falta de respeito tanto a ETs como a todos nós, terrestres nacionais que pagamos mais uma
conta sem resultados. A matéria sobre o museu foi
publicada na Folha de S.Paulo de sexta-feira passada, ilustrada por foto da enferrujada estrutura metálica
dele, em formato de disco voador. Enquanto não vem,
refiro-me ao museu, habitantes e visitantes da cidade
terão de se contentar com uma caixa d’água local no
mesmo formato.
Aliás, quanto a atrasos de obras, comemora-se
nos círculos da procrastinação nacional o primeiro
aniversário do anúncio de um grande programa federal de concessão de rodovias e ferrovias federais.
Neste estágio, a licitação e a concessão já deveriam
estar concluídas e o projeto, andando. Cheguei a me
entusiasmar com ele, mas sobreveio essa frustração.
Em compensação, comemoro mais um adiamento do
projeto do trem-bala.
Ainda em Varginha a presidente, falando de
economia, voltou a se referir a outro mundo. Como
ao dizer que “a inflação está sob controle”. De novo,
sua afirmação requer interpretação, mas não consigo
encontrar uma que a deixe bem na foto. Medida pelo
IPCA de julho, a inflação foi próxima de zero. Mas não
quer dizer que esteja controlada, pois aqui, na Terra,
é um processo que requer avaliação pelo menos em
base anual. Olhando à frente, as previsões do mercado financeiro são de que voltará a subir daqui para
o fim do ano, chegando a taxas mensais superiores
às que garantem o alcance do centro da meta de inflação, fixado pelo Banco Central em 4,5% ao ano.
E alcançando até taxas que exigiriam a manutenção
de medidas em contrário, como o aumento da taxa
básica de juros.
Talvez a presidente se tenha referido a outra forma
de controle que adota, como a estampada em manchete
da Folha de ontem: Dilma segura reajustes de preços
sob controle do governo federal. É, porém, um controle que não funciona neste mundo, pois a inflação diz
respeito ao conjunto de preços dos bens e serviços de
toda a economia e não se resolve segurando este ou
aquele preço. Ao contrário, isso cria distorções como
a enfrentada atualmente pela Petrobrás, que com esse
controle tem seus planos de investimentos prejudicados por carência de recursos próprios.
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Noutra afirmação não cabível aqui, na Terra,
Dilma declarou que no primeiro semestre deste ano
“... criamos 826 mil empregos com carteira assinada”.
Exceto pelos empregos criados na área estatal pelo
governo, quem cria empregos aqui, na Terra, é a economia na sua dinâmica, na qual o governo tem algum
papel, mas nem sempre o melhor deles e não de todo
determinante, exceto ao gerar crises. No momento,
por exemplo, fossem outras a política e a gestão econômica governamental, de tal forma que, entre outros
aspectos, não houvesse espaço para atrasos de projetos que vão do museu de Varginha ao citado programa
de rodovias e ferrovias, ainda mais empregos seriam
criados pela economia, em particular e como sempre
pelo setor privado.
*ECONOMISTA (UFMG, USP, HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO À FAAP, CONSULTOR ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – 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 14h, com Ordem do
Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 614, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 18, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal; altera as Leis nºs 11.526, de 4 de outubro de 2007, 8.958, de 20 de dezembro de
1994, 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
12.513, de 26 de outubro de 2011, 9.532, de
10 de dezembro de 1997, 91, de 28 de agosto de 1935, e 12.101, de 27 de novembro de
2009; revoga dispositivo da Lei nº 12.550, de
15 de dezembro de 2011; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
614, de 2013).
Parecer sob nº 27, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Deputado Roberto Santiago (PSD/
SP); e Relator Revisor: Senador Luiz Henrique
(PMDB/SC), favorável à Medida Provisória e
às Emendas nºs 7, 13 a 16, 29, 31, 44, 52,
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54, 76, 77, 83 a 85, 90, e 126, nos termos de
Projeto de Lei de Conversão, que oferece; e
pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 30.08.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 29.06.2013)
Prazo final prorrogado: 11.09.2013
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Casildo Maldaner
(PMDB/SC); e Relatora Revisora: Deputada
Nilda Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela
inadmissão das emendas oferecidas perante
aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 30.08.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 15.07.2013)
Prazo final prorrogado: 27.09.2013
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
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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 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.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
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
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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.
8
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
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 2013, tendo como primeiro signatário
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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.
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
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208,
463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35,
69, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580,
618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim
de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS para pagamento de serviços
educacionais).
13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
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
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autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).

17
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

14
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).

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).
15
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

18
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.
19
REQUERIMENTO Nº 934, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

16
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

20
REQUERIMENTO Nº 937, 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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento
de CNPJ no caso de utilização de mão-de-obra escrava).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 32 minutos.)
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Ata da 146ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 3 de setembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá, Casildo Maldaner,
da Srª Ana Amélia, e dos Srs. Paulo Bauer, Cícero Lucena, Anibal Diniz,
Inácio Arruda, Acir Gurgacz e Eduardo Amorim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 20 horas e 48 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Há número regimental, e, com
isso, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.015, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40, combinado com
o art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995,
que seja considerada como desempenho de missão
no exterior, por designação do Presidente do Senado
Federal, Renan Calheiros, minha participação na 129ª
Assembleia da União Interparlamentar, a realizar-se
dias 6 a 9 de outubro de 2013, em Genebra, na Suíça,
conforme ofício anexo.
Para efeito do disposto no art. 39, comunico que
estarei ausente do País no período de 5 a 10 de outubro de 2013.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
PP/RS
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discutidos os indicadores de desenvolvimento sustentável, conforme deliberado pela Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(Rio+20), bem como acompanhar a abertura dos debates da Assembleia Geral, com pronunciamento da
Presidente Dilma Rousseff.
Comunico, ainda, conforme dispõe o art. 39, I, do
Regimento, que estarei ausente do País no período de
14 a 25 de setembro do mesmo ano.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 473, de 2011, de autoria do
Senador Eduardo Suplicy, que “Regulamenta o exercício da acupuntura”, seja encaminhado à Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa para
que esta se pronuncie sobre o mesmo.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013

Of. nº 21/13
Brasília, 22 de agosto de 2013
Origem: Grupo Brasileiro da União Interparlamentar.
Nos termos do que dispõe a alínea a inciso II do
art. 40 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
e por solicitação do Excelentíssimo Senhor Senador
Ciro Nogueira, Presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, feita através do Ofício nº 21/13, autorizo a liberação de passagens aéreas e diárias aos
Excelentíssimos Senhores Senadores Ciro Nogueira,
Jarbas Vasconcelos e Ana Amélia, para participarem
da 129ª Assembleia da União Interparlamentar, em
Genebra, Suíça, no período de 6 a 9 de outubro de
2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do
Senado Federal.
REQUERIMENTO N° 1.016, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me dos trabalhos legislativos, no período de 17 a 24
de setembro de 2013, quando estarei participando,
com ônus para a Casa, na condição de representante do Senado, por designação do Presidente Renan
Calheiros, dos trabalhos da 68ª Assembleia Geral
da Organização das Nações Unidas (ONU), a ser
realizada em Nova York, onde serão apresentados e

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
c, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2010,
de autoria do Senador Mão Santa, que “Altera a Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica
da Assistência Social, para instituir o abono natalino
referente ao benefício de prestação continuada”, que
tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n° 79, de 2011, além do constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de
Assuntos Econômicos.
Brasília, 28 de agosto de 2013. – Senadora Lúcia Vânia.
REQUERIMENTO N° 1.019, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado n° 165, de 2010, e Projeto de Lei do
Senado n° 79, de 2011, ambos apensados que “Altera
a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para instituir o abono anual para os beneficiários do benefício
da prestação continuada pago pela assistência social”
sejam apreciados pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, além da comissão constante do
despacho inicial.
Sala das Sessões, de agosto 2013. – Senador
João Alberto Souza, PMDB-MA.
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REQUERIMENTO N° 1.020, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 165, de 2010, e Projeto de Lei do
Senado nº 79, de 2011, ambos apensados que “Altera
a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para instituir o abono anual para os beneficiários do benefício
da prestação continuada pago pela assistência social”
sejam apreciados pela Comissão de Assuntos Econômicos, além da comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Senador
João Alberto Souza, PMDB-MA.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia
oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.021, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, § 1°, inciso II, alínea a, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
seja considerada como missão política de interesse parlamentar, a minha ausência dos trabalhos da Casa, no
período de 28 a 31 de outubro do corrente ano, quando estarei participando da Conferência Parlamentar
sobre a Reforma de Políticas de Drogas, organizado
pelo Grupo Britânico da União Interparlamentar, em
Londres, Inglaterra.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O requerimento que acaba de
ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

SETEMBRO
DE 2013
Setembro de 2013

Associação Folclórica Unidos dos bairros – Tradicional, e Grupo Recreativo e Folclórico Guerreiros Mura.
A fantástica jornada de um guerreiro apaixonado
foi o tema da segunda noite do Festival de Cirandas de
Manacapuru, com a apresentação da Guerreiros Mura
da Liberdade, que, pelo belo espetáculo apresentado,
ganhou a simpatia da plateia na arena do Parque do
Ingá na noite do dia 31 de agosto de 2013.
A agremiação contou, através das cirandas e
danças típicas da festa, a trajetória do Manelinho,
personagem clássico das cirandas. O caboclo, ainda
jovem, atravessou terras desconhecidas e enfrentou
grandes perigos para provar o seu amor à Constância
e salvá-la da morte. A apresentação durou duas horas
e 15 minutos.
Com muitas surpresas surgindo de dentro das
alegorias, e até mesmo do céu, a Guerreiros Mura
da Liberdade encerrou a apresentação aos gritos de
é campeã.
A Guerreiros Mura utilizou, e muito, a imaginação do folclore popular, elemento típico das histórias
contadas pelo Seu Manelinho, para criar uma jornada
mágica pelo mundo das cirandas, incorporando muitos
elementos da cultura mundial.
Parabéns à Guerreiros Mura pelos vinte anos
que participa do festival de ciranda, sendo ganhadora
de dez títulos.
Parabéns pela bela apresentação, e pela dedicação dos componentes e a toda a família Guerreiros
Mura.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.022, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos para a agremiação azul
e vermelha – Guerreiros Mura, que foi a campeã do 17º
Festival de Ciranda de Manacapuru 2013, bem como
seja encaminhado o referido voto ao seu Presidente,
Senhor Rildo Telles, no seguinte endereço: Rua Almirante Tamandaré nº 1151 – Figueirinha – CEP: 69400-906.
Justificação
O Festival de Cirandas de Manacapuru acontece
todos os anos no mês de Agosto. O evento foi promovido pelas Cirandas Grêmio Recreativo Flor Matizada,

REQUERIMENTO Nº 1.023, DE 2013 – PLEN
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada da
PEC nº 91, de 2011, de minha autoria, que Altera o art.
37 da Constituição Federal para estabelecer a gratuidade de inscrição em concurso público.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Senador Vital do Rego.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 969, DE 2013
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 81, de 2013 (nº 346/2013,
na origem), de iniciativa da Presidência da
República, que propõe ao Senado Federal
seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, entre o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID
e o Estado da Bahia, no valor de até US$
45.270.000,00 (quarenta e cinco milhões e
duzentos e setenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal, cujos
recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Programa de Modernização e
Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado
da Bahia – PROFISCO”.
Relator: Senador Anibal Diniz
Relator “ad hoc”: Senador Cyro Miranda
I – Relatório
Com a Mensagem nº 81, de 2013, a Presidente
da República propõe ao Senado Federal que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo entre o Estado da Bahia e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), com a garantia da União.
Os recursos da operação de crédito, no valor de
até US$ 45.270.000,00 (quarenta e cinco milhões e
duzentos e setenta mil dólares dos Estados Unidos
da América), destinam-se ao financiamento parcial do
“Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PROFISCO”.
O Programa contará com investimentos totais de
US$ 50.300.000,00, sendo US$ 45.270.000,00 financiados pelo BID e US$ 5.030.000,00 aportados pelo
Estado da Bahia. Segundo o cronograma, tanto as
liberações quanto as contrapartidas serão realizadas
ao longo dos próximos seis anos, entre 2013-2018.
As condições do empréstimo envolvem a modalidade de empréstimo do Mecanismo Unimonetário do
BID, com taxas de juros baseada na LIBOR e custo
efetivo médio estimado em 3,96% ao ano, flutuante
conforme a LIBOR. A amortização será realizada em
40 parcelas semestrais, entre março de 2018 e novembro de 2037.
O Banco Central do Brasil credenciou o Estado
da Bahia a negociar a referida operação de crédito,
conforme as condições financeiras inseridas no Registro de Operações Financeiras (ROF) sob o número
TA 641258.
A instrução processual satisfaz os requisitos constantes das normas senatoriais.
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II – Análise
A operação de crédito sob exame encontra fundamentos no art. 52, incisos V, VII e VIII da Constituição Federal e nas Resoluções nºs 40 e 43, de 2001,
e 48, de 2007, todas do Senado Federal, bem como
na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas que regulam os limites e condições para a contratação de operações de crédito internas e externas,
inclusive concessão de garantia, no âmbito dos três
níveis de governo.
De acordo com os Pareceres nº 800, de 11 de
julho de 2013, e nº 542, de 17 de maio de 2013, ambos da Coordenação-Geral de Operações de Crédito
de Estados e Municípios (COPEM) da STN, o Estado
da Bahia cumpre os limites e demais condições definidos pelas referidas resoluções. Portanto, atende os
requisitos mínimos previstos no art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O art. 7º, § 3º, I, da citada Resolução no 43, de
2001, exclui dos limites de endividamento, entre outras, a contratação de operações de crédito junto a
organismos multilaterais de crédito desde que destinadas a financiar projetos de investimento para a
melhoria da administração de receitas e da gestão
fiscal do ente pleiteante. Inclui-se nessa hipótese o
pleito sob exame, porquanto se refere ao programa
de modernização da gestão fiscal do Estado denominado PROFISCO.
Não obstante, a STN calculou os limites de endividamento do Estado da Bahia, dos quais se destacam:
(i) taxa de comprometimento anual médio de 3% de
sua receita corrente líquida (RCL) com amortização,
juros e demais encargos de suas dívidas, sendo essa
taxa decrescente entre 2013 e 2037; (ii) relação dívida
consolidada líquida/RCL de 0,72, ante um limite superior de 2,0, definida pelo Senado Federal; e (iii) plena
observância da ‘regra de ouro’, fixada no art. 167, III,
da CF, sobre a vedação de operações de crédito em
valor excedente às despesas de capital.
O montante global de operações de crédito realizadas em um exercício financeiro, relativamente à
RCL, apresenta a cifra de 17,02%, para o presente
exercício de 2013. Embora acima do limite de 16%,
essa cifra decrescente entre 2013 e 2018 – período
dos desembolsos e dos investimentos, conforme mencionado anteriormente e, na verdade, excepcionalizado
pela regra senatorial acima referida.
O Estado da Bahia está autorizado, mediante a
Lei Estadual nº 12.358, de 26 de setembro de 2011, a
contratar a presente operação de crédito com o BID e
a oferecer, como contragarantias à garantia da União,
vinculação de suas cotas-partes em receitas federais
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definidas pela Constituição Federal, bem como de suas
receitas próprias.
Com efeito, a STN, ao examinar o comprometimento das transferências federais e das receitas próprias do Estado da Bahia, concluiu que “as garantias
oferecidas por aquela entidade federativa são consideradas suficientes para ressarcir a União, caso esta
venha a honrar compromisso na condição de garantidora da operação em epígrafe.”
Por outro lado, o Governador declara que o Programa em questão está inserido no Plano Plurianual
para o quadriênio 2012-2015, estabelecido pela Lei nº
12.504, de 29 de dezembro de 2011. Sua Excelência
informa que constam da Lei Orçamentária do exercício de 2013 dotações necessárias e suficientes para
a execução do programa, seja quanto ao ingresso de
recursos e ao aporte da contrapartida, seja quanto ao
pagamento dos encargos.
A comprovação da adimplência fiscal e financeira
do Estado, inclusive quanto à prestação de contas de
recursos recebidos da União, pode ser realizada por
ocasião da assinatura do contrato, conforme Resolução
do Senado nº 41, de 2009, que alterou a Resolução
nº 48, de 2007.
A propósito, a STN informa que o Estado da Bahia
“encontra-se adimplente relativamente aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União ou
garantias por ela honradas”. Encontra-se adimplente,
também, com as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Do ponto de vista substantivo, cabe ainda ressaltar que “o Estado cumpre as metas estabelecidas
no Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em
conformidade com o disposto na RSF nº 43/2001 e a
operação de crédito em questão não representa violação do acordo de refinanciamento firmado com a União,
nos termos do inciso IV, art. 5º, da RSF nº 43/2001.”
Ademais, o Estado da Bahia exerce plenamente sua competência tributária, cumpre os limites de
gastos com pessoal, educação e saúde, conforme
determina a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional.
Sobre os limites do ente garantidor, a STN informa, com base no Relatório de Gestão Fiscal da União
para o primeiro quadrimestre de 2013, que existe margem para a concessão da pleiteada garantia da União,
dentro do limite estabelecido pelo Senado Federal, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 48, de 2007.
A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, conforme o Parecer PA-NAS-MVD-038, de 19 de fevereiro
de 2013, concluiu pela regularidade da contratação e
aprovou a minuta contratual.

SETEMBRO
DE 2013
Setembro de 2013

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
mediante seu Parecer PGFN-COF nº 1.491, de 31 de
julho de 2013, entendeu que as cláusulas estipuladas
são as usualmente estipuladas nas operações de crédito celebradas com o BID. Assevera que foi observado
o art. 8º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política,
atentatória à soberania e à ordem pública, contrária à
Constituição e às leis brasileiras ou que implique compensação automática de débitos e créditos.
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional, a
Procuradoria-Geral do Estado da Bahia e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestaram-se favoravelmente à operação de crédito sob análise, tendo
em vista que o Estado atende os limites e condições
estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado
Federal que tratam da matéria, assim como observa
as exigências e demais condicionantes para a prestação de garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, cumpre enfatizar que Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PROFISCO, “objetiva melhorar a eficiência e a transparência da Gestão fiscal, visando
incrementar a receita própria do Estado, aumentar o
controle do gasto público, prover melhores serviços
ao cidadão, bem como assegurar a continuidade dos
processos de modernização da Secretaria de Fazenda
do Estado, iniciados na década de 1990”. Ressalte-se,
ainda, que “o financiamento possibilitará a realização
de ações para o fortalecimento da gestão fiscal nas
seguintes áreas: Gestão Fazendária; Administração
Tributária e Contencioso Fiscal; Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno; e Gestão de Recursos Corporativos.”
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido
de autorização do Estado da Bahia para contratar a
operação de crédito externo, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 68, DE 2013
Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
45.270.000,00 (quarenta e cinco milhões e
duzentos e setenta mil dólares dos Estados
Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
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com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 45.270.000,00 (quarenta e cinco
milhões e duzentos e setenta mil dólares dos Estados
Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação de
crédito destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão
Fiscal do Estado da Bahia – PROFISCO”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 45.270.000,00 (quarenta e
cinco milhões e duzentos e setenta mil dólares
dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na LIBOR;
VI – amortização: em 40 (quarenta) parcelas semestrais, consecutivas e, na medida do possível,
de valores iguais, pagas no dia 15 dos meses de
maio e novembro de cada ano, vencendo-se a
primeira em 15 de março de 2018 e a última em
15 de novembro de 2037;
VII – juros: enquanto o empréstimo não tenha
sido objeto de nenhuma conversão, o mutuário
pagará juros sobre os saldos devedores diários
a uma taxa de juros baseada na LIBOR e, nesse
caso, os juros incidirão a uma taxa anual para
cada trimestre determinada pelo Banco em data
prevista no contrato para cada trimestre, calculada com base na respectiva taxa de juros LIBOR,
mais ou menos o custo de captação do Banco
e a margem aplicável para empréstimos do seu
capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: a ser estabelecida
periodicamente pelo Banco, calculada sobre o
saldo não desembolsado do financiamento, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor
sessenta dias após a assinatura do contrato, e
limitada ao percentual de 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano;
IX – despesas com inspeção e supervisão gerais: o Banco não cobrará montante para atender despesas com inspeção e supervisão geral,
sendo que, por revisão periódica de suas políticas, notificará ao mutuário um valor devido em
um semestre determinado, que não poderá ser
superior a 1% (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de desembolsos.
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§ 1º As datas de pagamentos do principal, dos
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, com o consentimento
formal do Fiador, observados os prazos e montantes
requeridos no contrato de empréstimo, exercer a opção
de Conversão de Moeda, para desembolso ou para a
totalidade ou parte do saldo devedor, bem como a opção de conversão da taxa de juros baseada na LIBOR
para uma taxa de juros fixa, a incidir sobre parte ou
totalidade do saldo devedor, ou qualquer outra opção
de conversão de taxa de juros solicitada pelo mutuário
e aceita pelo Banco.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado da Bahia na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput
fica condicionado a que o Estado da Bahia celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das receitas do que tratam
os arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4º do art. 167,
todos da Constituição Federal, e de outras garantias
em direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados, diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das transferências federais.
§ 2º Previamente a assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado da Bahia quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº
48, de 2007, bem como o cumprimento da condição
especial prévia ao primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 3 de setembro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 969, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação do Projeto de
Resolução nº 68, de 2013.
A proposição ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, projetos de lei
do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 352, DE 2013
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre as penalidades
aplicáveis aos condutores por dirigir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação
ou com documento falsificado, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 162, 234, 258, 282 e 320 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 162. ........................................................
I – sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (seis vezes) e apreensão
do veículo;
........................................................................
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e III,
o valor da multa será reduzido em dois terços,
caso o infrator apresente, no prazo de cento e
oitenta dias, Carteira Nacional de Habilitação
ou Permissão para Dirigir da categoria referente ao veículo que estava conduzindo.” (NR)
“Art. 234. ........................................................
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (vinte vezes) e apreensão
do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo.
Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que entrega a direção do veículo a
condutor com carteira de habilitação presumivelmente adulterada ou falsificada, ou permite
que tal pessoa tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via.” (NR)
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“Art. 258. ........................................................
I – infração de natureza gravíssima, punida
com multa no valor de R$ 383,94 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro
centavos);
II – infração de natureza grave, punida com
multa no valor de R$ 255,96 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos);
III – infração de natureza média, punida com
multa no valor de R$ 170,64 (cento e setenta
reais e sessenta e quatro centavos);
IV – infração de natureza leve, punida com
multa no valor de R$ 106,65 (cento e seis reais e sessenta e cinco centavos).
§ 1º Os valores dispostos nos incisos I a IV
do caput são atualizados anualmente por resolução do CONTRAN, ouvido o Ministério
da Fazenda.
............................................................... ”(NR)
“Art. 282. ........................................................
........................................................................
§ 5° No caso de penalidade de multa, excetuadas as situações previstas nos incisos I e III
do art. 162, a data estabelecida no § 4º será a
data para o recolhimento de seu valor.
§ 6º No caso das multas previstas nos incisos
I e III do art. 162, o infrator deverá recolher um
terço do valor na data estabelecida no § 4°, e
o restante, caso não venha a se beneficiar da
redução prevista no parágrafo único do mesmo artigo, em até cento e oitenta dias.” (NR)
“Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego,
de campo, policiamento, fiscalização, educação
de trânsito e formação de condutores.
§ 1º ................................................................
§ 2º A aplicação da receita de que trata o caput na formação de condutores destina-se a
financiar os custos de obtenção da primeira
habilitação ou de mudança de categoria de
condutores comprovadamente carentes, conforme regulamento do CONTRAN.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após cento e vinte
dias de sua publicação.
Justificação
O trânsito brasileiro ceifa cerca de quarenta mil
vidas a cada ano, número de mortos equivalente ao
produzido por uma guerra. Uma proporção elevada
dessas fatalidades deve-se à presença nas ruas de
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condutores não habilitados e, se habilitados, com qualificação deficiente.
A presente proposição, por um lado, busca coibir
a circulação de motociclistas e motoristas não habilitados, aumentando o valor da multa para esse tipo
de infração. Por outro lado, prevê a redução do valor
da penalidade em dois terços caso o condutor apresente a habilitação necessária no prazo de 180 dias.
É um incentivo para que o infrator possa investir, na
sua própria capacitação como condutor, o valor que
iria despender com a multa correspondente à infração
cometida.
A realidade é que muitas pessoas têm dificuldades financeiras para obter a habilitação para conduzir
veículo e, pressionadas pela má qualidade do serviço
de transporte urbano, acabam comprando carros e
motos usados sem estarem preparados para dirigir.
Para solucionar esse problema, o projeto prevê que
os recursos de multas poderão financiar a primeira
habilitação de pessoas que não possam arcar com as
despesas de aprendizagem.
A iniciativa também corrige distorção presente
no Código de Trânsito Brasileiro, que fixa o valor da
multa por falsificar ou adulterar um documento de habilitação em patamar bem mais baixo do que a penalidade prevista por dirigir sem o mesmo documento.
Evidentemente, isso gera um indesejável incentivo à
criminalidade, motivo pelo qual proponho pesada multa
para aquela infração.
Por fim, são atualizados os valores das multas
referentes a todas as infrações, que, desde a extinção
da Unidade de Referência Fiscal (UFIR), vêm sido
corroídos pela inflação. Os valores aqui propostos
representam o mesmo poder de compra que tinham
os valores atuais em abril de 2002, data da última resolução sobre o tema. A correção foi feita pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o
mesmo utilizado para balizar as metas de inflação.
Fica previsto que o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) deverá manter os valores das multas
atualizados. Esse era o espírito do legislador do Código de Trânsito Brasileiro, e que foi abandonado por
uma tecnicalidade, qual seja, a extinção por Medida
Provisória do índice de correção previsto no Código
sem a criação de outro que o sucedesse.
Deve-se recordar que, além de criar um efeito
inibidor e pedagógico mais forte das multas sobre os
condutores habilitados, os valores arrecadados geram
recursos para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que, segundo seu regulamento, pode
ser usado para “fazer cumprir a legislação de trânsito”
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e “na elaboração e implementação de programas de
educação de trânsito”.
Por todos os motivos acima expostos, peso aos
nobres Pares do Congresso Nacional a expedita aprovação deste Projeto de Lei do Senado.
Sala das Sessões, – Senadora Angela Portela.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
....................................................................................
Art. 162. Dirigir veículo:
I – sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
ou Permissão para Dirigir:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes) e apreensão do
veículo;
II – com Carteira Nacional de Habilitação ou
Permissão para Dirigir cassada ou com suspensão
do direito de dirigir:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (cinco vezes) e apreensão
do veículo;
III – com Carteira Nacional de Habilitação ou
Permissão para Dirigir de categoria diferente da do
veículo que esteja conduzindo:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa (três vezes) e apreensão do
veículo;
Medida administrativa – recolhimento do documento de habilitação;
IV – (VETADO)
V – com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – recolhimento da Carteira
Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a
apresentação de condutor habilitado;
....................................................................................
Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de
habilitação e de identificação do veículo:
Infração – gravíssima;
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Penalidade – multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa – remoção do veículo.
....................................................................................
Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro
categorias:
I – infração de natureza gravíssima, punida com
multa de valor correspondente a 180 (cento e oitenta) UFIR;
II – infração de natureza grave, punida com multa
de valor correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR;
III – infração de natureza média, punida com multa
de valor correspondente a 80 (oitenta) UFIR;
IV – infração de natureza leve, punida com multa
de valor correspondente a 50 (cinqüenta) UFIR.
§ 1º Os valores das multas serão corrigidos no
primeiro dia útil de cada mês pela variação da UFIR
ou outro índice legal de correção dos débitos fiscais.
§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator
multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código.
§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
....................................................................................
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição
da penalidade.
§ 1º A notificação devolvida por desatualização
do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.
§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus
integrantes será remetida ao Ministério das Relações
Exteriores para as providências cabíveis e cobrança
dos valores, no caso de multa.
§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o §
1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.
§ 4º Da notificação deverá constar a data do
término do prazo para apresentação de recurso pelo
responsável pela infração, que não será inferior a trinta
dias contados da data da notificação da penalidade.
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)
§ 5º No caso de penalidade de multa, a data
estabelecida no parágrafo anterior será a data para o
recolhimento de seu valor. (Incluído pela Lei nº 9.602,
de 1998)
....................................................................................
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Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será
depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de
trânsito.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 353, DE 2013 (COMPLEMENTAR)
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, para instituir parcelamento de dívidas com redução de multas,
juros de mora e encargo legal para microempresas e empresas de pequeno porte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 79-F:
“Art. 79-F. Será concedido parcelamento dos
débitos com o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas
federal, estadual ou municipal, de responsabilidade da microempresa ou empresa de
pequeno porte e de seu titular ou sócio, com
vencimento até 31 de julho de 2013.
§ 1º O parcelamento abrangerá todos os débitos existentes, inclusive os inscritos em dívida ativa e os que tenham sido excluídos do
parcelamento previsto nos § § 15 a 24 do art.
21 desta Lei Complementar, que poderão ser
pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem
por cento) das multas de mora e de ofício, de
40% (quarenta por cento) das isoladas, de
45% (quarenta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal;
II – parcelados em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais, com redução de 90% (noventa
por cento) das multas de mora e de ofício, de
35% (trinta e cinco por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
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III – parcelados em até 48 (quarenta e oito)
prestações mensais, com redução de 80%
(oitenta por cento) das multas de mora e de
ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas,
de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal.
§ 2º O parcelamento deverá ser requerido até
31 de dezembro de 2013, conforme estabelecido em regulamentação do CGSN.
§ 3º A dívida existente será consolidada tendo
por base a data da formalização do pedido de
ingresso no parcelamento referido no caput e
será dividida pelo número de prestações que
forem indicadas pelo sujeito passivo, nos termos dos § 1º deste artigo, não podendo cada
prestação mensal ser inferior a R$ 100,00
(cem reais).
§ 4º A manutenção em aberto de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, implicará,
após comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o
caso, o prosseguimento da cobrança.
§ 5º As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias
de atraso não configurarão inadimplência para
os fins previstos no § 4º deste artigo.
§ 6º Na hipótese de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor original
do débito, com a incidência dos acréscimos
legais, até a data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas, com
acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 7º A opção pelo parcelamento referido no
caput deste artigo sujeita o contribuinte a:
I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no caput deste artigo;
II – aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas;
III – pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim das contribuições com vencimento posterior a 31 de julho
de 2013.
§ 8º Aplicam-se ao parcelamento previsto neste
artigo as disposições dos §§ 17, 19, 22 e 23
do art. 21 desta Lei Complementar.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação
Vida de pequena empresa no Brasil não é fácil. Vários fatores conjugados contribuem para uma
elevada taxa de extinção nos primeiros anos de
vida: concorrência acirrada, baixa qualificação profissional e elevada carga tributária são os principais.
A chegada e a persistência da crise mundial, com
reflexos fortes sobre o nosso País, adicionam mais
ingredientes à já difícil tarefa de sobrevivência das
pequenas empresas. Mesmo com a previsão de
tratamento simplificado e favorecido presente na
Constituição, em relação às dívidas tributárias, a
legislação tem sido bem mais tolerante e benevolente com as empresas de maior porte. É para tentar
resgatar a solvência fiscal das microempresas (ME)
e empresas de pequeno porte (EPP) que propomos
o presente projeto.
Embora a Lei Complementar (LCP) nº 139, de
2011, tenha iniciado um processo de melhora no tratamento das ME e EPP, ao atribuir competência ao
Conselho Gestor do Simples Nacional (CGSN) para
estabelecer regras e procedimentos para parcelamento
dos débitos tributários do Simples Nacional em atraso,
não lhe deu margem para favorecer as empresas na
medida necessária. Com isso, as empresas optantes do
Simples continuaram em desvantagem em relação às
maiores quando comparadas as condições oferecidas
pelo parcelamento ordinário facultado às EPP com as
ofertadas às demais pela Lei nº 11.941, de 27 de maio
de 2009, conhecido como “Refis da Crise”.
Nosso projeto oferece grande oportunidade para
que as micro e pequenas empresas possam solver
os seus passivos tributários e retornar ao regime favorecido. A redução das pesadas multas e encargos
em moldes semelhantes aos ofertados às médias
e grandes empresas faz justiça e permitirá às ME
e EPP sair do sufoco em que se encontram, contribuindo para que continuem a cumprir o importante
papel que sempre desempenharam, o de maior fonte
de emprego do País.
A medida, temos certeza, resultará também em
benefícios para os fiscos envolvidos, contribuindo
decisivamente para a recuperação da arrecadação
tributária. Empresa extinta não paga tributo. É por
isso que avaliamos que a medida não representará
renúncia fiscal.
É preciso conter a asfixia das microempresas e
seus efeitos sociais nefastos. Convencido disso, contamos com a colaboração dos senhores Senadores
para aperfeiçoar e aprovar o nosso projeto.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Republicação em atendimento ao disposto no art. 5º
da Lei Complementar nº 139,
de 10 de novembro de 2011
Mensagem de veto
Texto anterior a republicação
Vide Lei nº 10.189, de 2001
Vigência
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de
2001 , da Lei Complementar nº 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317,
de 5 de dezembro de 1996 , e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
....................................................................................
Art. 79-A. (VETADO)
Art. 79-B. Excepcionalmente para os fatos geradores ocorridos em julho de 2007, os tributos apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar deverão ser pagos até o último dia útil de
agosto de 2007.
Art. 79-C . A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de junho de 2007, se enquadravam no regime previsto na Lei nº 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime
previsto no art. 12 desta Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1º de julho de 2007, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro
presumido.
§ 2º A opção pela tributação com base no lucro
presumido dar-se-á pelo pagamento, no vencimento,
do IRPJ e da CSLL devidos, correspondente ao 3o (terceiro) trimestre de 2007 e, no caso do lucro real anual, com o pagamento do IRPJ e da CSLL relativos ao
mês de julho de 2007 com base na estimativa mensal.
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Art. 79-D . Excepcionalmente, para os fatos geradores ocorridos entre 1º de julho de 2007 e 31 de
dezembro de 2008, as pessoas jurídicas que exerçam
atividade sujeita simultaneamente à incidência do IPI
e do ISS deverão recolher o ISS diretamente ao Município em que este imposto é devido até o último dia
útil de fevereiro de 2009, aplicando-se, até esta data,
o disposto no parágrafo único do art. 100 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional – CTN.
Art. 79-E. A empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2011
que durante o ano-calendário de 2011 auferir receita
bruta total anual entre R$ 2.400.000,01 (dois milhões,
quatrocentos mil reais e um centavo) e R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais) continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2012, ressalvado o direito
de exclusão por comunicação da optante.
Art. 80. O art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, fica acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:
....................................................................................
Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
Art. 21.. Os tributos devidos, apurados na forma
dos arts. 18 a 20 desta Lei Complementar, deverão
ser pagos:
....................................................................................
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições
para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, observado o disposto no
§ 3º deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto
no § 19 deste artigo.
§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) parcelas mensais, na
forma e condições previstas pelo CGSN.
§ 17. O valor de cada prestação mensal, por
ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado,
na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 18. Será admitido reparcelamento de débitos
constantes de parcelamento em curso ou que tenha
sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos,
na forma regulamentada pelo CGSN.
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§ 19. Os débitos constituídos de forma isolada por
parte de Estado, do Distrito Federal ou de Município,
em face de ausência de aplicativo para lançamento
unificado, relativo a tributo de sua competência, que
não estiverem inscritos em Dívida Ativa da União, poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a respectiva legislação, na
forma regulamentada pelo CGSN.
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa
confissão irretratável do débito e configura confissão
extrajudicial.
§ 21. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício previstas na
legislação federal, conforme regulamentação do CGSN.
§ 22. O repasse para os entes federados dos valores pagos e da amortização dos débitos parcelados
será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição da dívida consolidada.
§ 23. No caso de parcelamento de débito inscrito
em dívida ativa, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa
ou prosseguimento da execução, conforme o caso, até
deliberação do CGSN, a falta de pagamento:
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou
II – de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as
demais.
Seção V
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 354, DE 2013 (COMPLEMENTAR)
Altera a redação dos arts. 17 e 18 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para permitir às microempresas e
empresas de pequeno porte que prestem
serviços de corretagem de imóveis a opção
pelo Simples Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 17. ..........................................................
........................................................................
XI – que tenha por finalidade a prestação de
serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua
profissão regulamentada ou não, bem como
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a que preste serviços de instrutor e de despachante;
.............................................................. ” (NR)
Art. 18. ...........................................................
........................................................................
§ 5º-B. ............................................................
........................................................................
XVI – corretagem de imóveis.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Constituição é clara: as microempresas e empresas de pequeno porte devem receber do Estado
tratamento tributário diferenciado e favorecido. Não
há no texto constitucional qualquer outra limitação à
possibilidade de adesão ao benefício que não esteja
relacionada ao tamanho da empresa. No entanto, o
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) contém
várias restrições ao ingresso no regime favorecido relativas à natureza das atividades. O presente projeto
pretende sanar essa impropriedade em relação a uma
categoria de extrema importância para a sociedade
brasileira: a dos corretores de imóveis.
Como se sabe, a instituição do primeiro regime
simplificado pela Lei nº 9.317, de 1996, teve como
consequência o aumento da formalização de pequenos negócios e a melhora na qualidade do emprego
para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Os resultados da ampliação dos beneficiários com a reformulação do regime pela Lei
Complementar nº 123, de 2006, mostraram o acerto
do legislador com a medida. Desde então, as sucessivas alterações feitas ao Simples Nacional, sempre
aumentando a abrangência do regime, demonstram
que a verdadeira reforma tributária – tão almejada
pelo País – passa pela simplificação e desoneração
dos setores produtivos da sociedade. O sucesso da
inclusão de categorias antes discriminadas, como a
dos contabilistas, sem prejuízo da arrecadação tributária, mostra que outras categorias podem e devem
receber igual tratamento.
Além disso, não se pode esquecer que a sufocante carga tributária e os grandes entraves burocráticos atualmente existentes causam graves problemas
à ME e à EPP, o que torna a possibilidade de adesão
ao regime simplificado a tábua de salvação para muitas
delas. Especificamente para os corretores de imóveis,
a possibilidade de adesão ao Simples Nacional representará a grande oportunidade de sair da informalida-
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de, com a consequente melhora e profissionalização
dos serviços prestados.
Certo da relevância da matéria e da justiça da
medida, contamos com o interesse e apoio dos Senhores Senadores à aprovação deste projeto de lei
de complementar.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou
não, bem como a que preste serviços de instrutor, de
corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 1º Para efeito de determinação da alíquota, o
sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos
12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
§ 2º Em caso de início de atividade, os valores
de receita bruta acumulada constantes das tabelas
dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser
proporcionalizados ao número de meses de atividade
no período.
§ 3º Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na forma do caput e dos
§§ 1º e 2º deste artigo, podendo tal incidência se dar,
à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo
Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário.
§ 4º O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento:
I – as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
II – as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte;
III – as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação de bens móveis;
IV – as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição tributária e tributação
concentrada em uma única etapa (monofásica), bem
como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com
encerramento de tributação;
V – as receitas decorrentes da exportação de
mercadorias para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da
sociedade de propósito específico prevista no art. 56
desta Lei Complementar.
§ 5º As atividades industriais serão tributadas na
forma do Anexo II desta Lei Complementar.
....................................................................................
§ 5º-A As atividades de locação de bens móveis
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar, deduzindo-se da alíquota o percentual correspondente ao ISS previsto nesse Anexo.
§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 1º do art.
17 desta Lei Complementar, serão tributadas na for-

LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Republicação em atendimento ao disposto no art. 5º
da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de
2011
Mensagem de veto
Texto anterior a republicação
Vide Lei nº 10.189, de 2001
Vigência
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de
2001 , da Lei Complementar nº 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317,
de 5 de dezembro de 1996 , e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido
a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
....................................................................................
Seção II
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte :
....................................................................................
XI – que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística
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ma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes
atividades de prestação de serviços:
I – creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de
ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos
técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos,
gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos
incisos II e III do § 5º-D deste artigo;
II – agência terceirizada de correios;
III – agência de viagem e turismo;
IV – centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
V – agência lotérica;
VI – (REVOGADO)
VII – (REVOGADO)
VIII – (REVOGADO)
IX – serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em metais;
XI – (REVOGADO)
XI – (REVOGADO)
XII – (REVOGADO)
XIII – transporte municipal de passageiros;
XIV – escritórios de serviços contábeis, observado
o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo.
XV – produções cinematográficas, audiovisuais,
artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação,
inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas,
artes visuais, cinematográficas e audiovisuais.
§ 5º-C Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17
desta Lei Complementar, as atividades de prestação de
serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no
inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista
para os demais contribuintes ou responsáveis:
....................................................................................
Art. 88. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, ressalvado o regime de
tributação das microempresas e empresas de pequeno porte, que entra em vigor em 1º de julho de 2007.
Art. 89. Ficam revogadas, a partir de 1º de julho
de 2007, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e
a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Guido Mantega – Luiz Marinho – Luiz
Fernando Furlan – Dilma Rousseff.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15-12-2006, republicado em 31-1-2009, em 31-2-2012 e em 6-3-2012.
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LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Mensagem de veto
Conversão da MPv nº 1.526, de 1996
Revogada pela Lei complementar nº 123, 2006 (Vigência)
Texto para impressão
Regulamento
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de
pequeno Porte – SIMPLES e dá outras
providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei regula, em conformidade com
o disposto no art. 179 da Constituição, o tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às
microempresas e as empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições que menciona.
....................................................................................
Art. 31. Revogam-se os artigos 2º, 3º, 11 a 16,
19, incisos II e III, e 25 a 27 da Lei nº 7.256, de 27 de
novembro de l984, o art. 42 da Lei nº 8.383 de 30 de
dezembro de 1991 e os arts. 12 a 14 da Lei nº 8.864,
de 28 de março de 1994.
Brasília, 5 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6-12-1996 e retificada no DOU de 30-12-1996.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 355, DE 2013
Altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de
1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá
outras providências, para determinar que
o paciente inscrito há longo tempo na lista
única de espera receba atenção prioritária
e seja objeto de critérios diferenciados de
alocação e distribuição e para responsabilizar o Ministério da Saúde pela segurança
e confiabilidade da lista única nacional.

SETEMBRO DE 2013
Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art. 10 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 3º e 4º:
“Art. 10. ..........................................................
........................................................................
§ 3º O paciente inscrito na lista única de espera prevista no caput por prazo igual ou superior ao definido em regulamento receberá
atenção prioritária e será objeto de critérios
diferenciados de alocação e distribuição para
aumentar suas possibilidades de obtenção do
tecido, órgão ou da parte de que necessita,
conforme regulamento estabelecido pelo Ministério da Saúde.
§ 4º O Ministério da Saúde responsabiliza-se
por garantir a segurança e a confiabilidade da
lista única nacional e dos sistemas eletrônicos
que a gerenciem.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor um ano após a
data de sua publicação.
Justificação
Em matéria intitulada Uma década na fila do
transplante: falha no sistema que registra receptores
de órgãos prolonga agonia de 460 pacientes, o jornal
O Globo alerta para a existência de problemas no sistema que registra a lista de espera por transplantes de
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano.
A matéria faz referência ao resultado, recentemente publicado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), da auditoria operacional realizada no Sistema
Nacional de Transplantes (SNT), que detectou falhas
que comprometem a segurança e a confiabilidade da
lista única e apontou a existência de 460 pacientes
inscritos no sistema há mais de doze anos.
Com este projeto de lei – que lhes dedica atenção prioritária e lhes concede o direito de obedecer
a critérios diferenciados de alocação e distribuição –
pretendemos contribuir para acabar com a agonia dos
pacientes inscritos há longo tempo na lista de pretensos receptores de transplantes de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano.
Buscamos, também, explicitar em norma legal a
responsabilidade do Ministério da Saúde de garantir
a segurança e a confiabilidade da lista única nacional
e dos sistemas eletrônicos que a gerenciam.
Esperamos, com esta proposta, reabrir a discussão do tema dos transplantes nesta Casa e contribuir
para a melhoria do funcionamento do SNT.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
Regulamento
Mensagem de veto
Texto compilado
Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins
de transplante e tratamento e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º A disposição gratuita de tecidos, órgãos
e partes do corpo humano, em vida ou post mortem,
para fins de transplante e tratamento, é permitida na
forma desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não
estão compreendidos entre os tecidos a que se refere
este artigo o sangue, o esperma e o óvulo.
Art. 2º A realização de transplante ou enxertos de
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá
ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou
privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção
e transplante previamente autorizados pelo órgão de
gestão nacional do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo único. A realização de transplantes ou
enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização, no
doador, de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos para a triagem
de sangue para doação, segundo dispõem a Lei n.º
7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamentos do
Poder Executivo.
“Parágrafo único. A realização de transplantes ou
enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano
só poderá ser autorizada após a realização, no doador, de todos os testes de triagem para diagnóstico de
infecção e infestação exigidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. (Redação
dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
CAPÍTULO II
Da Disposição Post Mortem de Tecidos, Órgãos
e Partes do Corpo Humano
para fins de Transplante
Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos
ou partes do corpo humano destinados a transplante
ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico
de morte encefálica, constatada e registrada por dois
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médicos não participantes das equipes de remoção e
transplante, mediante a utilização de critérios clínicos
e tecnológicos definidos por resolução do Conselho
Federal de Medicina.
§ 1º Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos
de que tratam os arts. 2º, parágrafo único; 4º e seus
parágrafos; 5º; 7º; 9º, §§ 2º, 4º, 6º e 8º, e 10, quando
couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos
transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos
das instituições referidas no art. 2º por um período mínimo de cinco anos.
§ 2º Às instituições referidas no art. 2º enviarão
anualmente um relatório contendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema único de Saúde.
§ 3º Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação e
atestação da morte encefálica.
Art. 4º Salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, presume-se autorizada
a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de transplantes ou terapêutica
post mortem.
Art. 4o A retirada de tecidos, órgãos e partes do
corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização
do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a
linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau
inclusive, firmada em documento subscrito por duas
testemunhas presentes à verificação da morte. (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº
10.211, de 23.3.2001)
§ 1º A expressão “não-doador de órgãos e tecidos”
deverá ser gravada, de forma indelével e inviolável, na
Carteira de Identidade Civil e na Carteira Nacional de
Habilitação da pessoa que optar por essa condição.
(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 2º A gravação de que trata este artigo será obrigatória em todo o território nacional a todos os órgãos
de identificação civil e departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da publicação desta Lei.(Revogado
pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 3º O portador de Carteira de Identidade Civil
ou de Carteira Nacional de Habilitação emitidas até a
data a que se refere o parágrafo anterior poderá manifestar sua vontade de não doar tecidos, órgãos ou
partes do corpo após a morte, comparecendo ao órgão oficial de identificação civil ou departamento de
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trânsito e procedendo à gravação da expressão “não-doador de órgãos e tecidos”.(Revogado pela Lei nº
10.211, de 23.3.2001)
§ 4º A manifestação de vontade feita na Carteira
de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação poderá ser reformulada a qualquer momento,
registrando-se, no documento, a nova declaração de
vontade.(Revogado pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 5º No caso de dois ou mais documentos legalmente válidos com opções diferentes, quanto à condição de doador ou não, do morto, prevalecerá aquele
cuja emissão for mais recente.(Revogado pela Lei nº
10.211, de 23.3.2001)
Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos
ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz
poderá ser feita desde que permitida expressamente
por ambos os pais, ou por seus responsáveis legais.
Art. 6º É vedada a remoção post mortem de
tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não
identificadas.
Art. 7º (VETADO)
Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal
definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a
remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver para
fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser
realizada após a autorização do patologista do serviço
de verificação de óbito responsável pela investigação
e citada em relatório de necrópsia.
Art. 8º Após a retirada de partes do corpo, o cadáver será condignamente recomposto e entregue aos
parentes do morto ou seus responsáveis legais para
sepultamento.
Art. 8o Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente necropsiado, se
verificada a hipótese do parágrafo único do art. 7o, e,
em qualquer caso, condignamente recomposto para
ser entregue, em seguida, aos parentes do morto ou
seus responsáveis legais para sepultamento. (Redação
dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
CAPÍTULO III
Da Disposição de Tecidos, Órgãos
e Partes do Corpo Humano Vivo
para fins de Transplante ou Tratamento
Art. 9º É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou partes do próprio corpo vivo para fim de transplante ou
terapêuticos.
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Art. 9o É permitida à pessoa juridicamente capaz
dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do
próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consangüíneos até o
quarto grau, inclusive, na forma do § 4o deste artigo,
ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização
judicial, dispensada esta em relação à medula óssea.
(Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não
impeça o organismo do doador de continuar vivendo
sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde
mental e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica
comprovadamente indispensável à pessoa receptora.
§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente
por escrito e diante de testemunhas, especificamente
o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada.
§ 5º A doação poderá ser revogada pelo doador
ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de sua concretização.
§ 6º O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer
doação nos casos de transplante de medula óssea,
desde que haja consentimento de ambos os pais ou
seus responsáveis legais e autorização judicial e o ato
não oferecer risco para a sua saúde.
§ 7º É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se
tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à
sua saúde ou ao feto.
§ 8º O auto-transplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu
prontuário médico ou, se ele for juridicamente incapaz,
de um de seus pais ou responsáveis legais.
Art. 9o-A É garantido a toda mulher o acesso a
informações sobre as possibilidades e os benefícios
da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e
placentário durante o período de consultas pré-natais
e no momento da realização do parto. (Incluído pela
Lei nº 11.633, de 2007).
CAPITULO IV
Das Disposições Complementares
Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com
o consentimento expresso do receptor, após acon-
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selhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do
procedimento.
Art. 10. O transplante ou enxerto só se fará com
o consentimento expresso do receptor, assim inscrito
em lista única de espera, após aconselhamento sobre
a excepcionalidade e os riscos do procedimento. (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 1o Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam
ou comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado
por um de seus pais ou responsáveis legais. (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
§ 2o A inscrição em lista única de espera não
confere ao pretenso receptor ou à sua família direito
subjetivo a indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos,
tecidos e partes, que lhe seriam destinados, provocado
por acidente ou incidente em seu transporte. (Parágrafo
incluído pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001)
Parágrafo único. Nos casos em que o receptor
seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde
impeçam ou comprometam a manifestação válida de
sua vontade, o consentimento de que trata este artigo
será dado por um de seus pais ou responsáveis legais.
Art. 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que
configure:
a) publicidade de estabelecimentos autorizados
a realizar transplantes e enxertos, relativa a estas atividades;
b) apelo público no sentido da doação de tecido,
órgão ou parte do corpo humano para pessoa determinada identificada ou não, ressalvado o disposto no
parágrafo único;
c) apelo público para a arrecadação de fundos
para o financiamento de transplante ou enxerto em
beneficio de particulares.
Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional,
regional e local do Sistema único de Saúde realizarão periodicamente, através dos meios adequados de
comunicação social, campanhas de esclarecimento
público dos benefícios esperados a partir da vigência
desta Lei e de estímulo à doação de órgãos.
Art. 12. (VETADO)
Art. 13. É obrigatório, para todos os estabelecimentos de saúde notificar, às centrais de notificação,
captação e distribuição de órgãos da unidade federada
onde ocorrer, o diagnóstico de morte encefálica feito
em pacientes por eles atendidos.
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Parágrafo único. Após a notificação prevista no
caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde não
autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano destinados a transplante ou tratamento deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações e fornecer o apoio operacional
necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção
e transplante, hipótese em que serão ressarcidos na
forma da lei. (Incluído pela Lei nº 11.521, de 2007)
CAPÍTULO V
Das Sanções Penais e Admimstrativas
Seção I
Dos Crimes
Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do
corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as
disposições desta Lei:
Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa, de
100 a 360 dias-multa.
§ 1º Se o crime é cometido mediante paga ou
promessa de recompensa ou por outro motivo torpe:
Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa, de
100 a 150 dias-multa.
§ 2.º Se o crime é praticado em pessoa viva, e
resulta para o ofendido:
I – incapacidade para as ocupações habituais,
por mais de trinta dias;
II – perigo de vida;
III – debilidade permanente de membro, sentido
ou função;
IV – aceleração de parto:
Pena – reclusão, de três a dez anos, e multa, de
100 a 200 dias-multa
§ 3.º Se o crime é praticado em pessoa viva e
resulta para o ofendido:
I – Incapacidade para o trabalho;
II – Enfermidade incurável ;
III – perda ou inutilização de membro, sentido
ou função;
IV – deformidade permanente;
V – aborto:
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e multa,
de 150 a 300 dias-multa.
§ 4.º Se o crime é praticado em pessoa viva e
resulta morte:
Pena – reclusão, de oito a vinte anos, e multa de
200 a 360 dias-multa.
Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou
partes do corpo humano:
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Pena – reclusão, de três a oito anos, e multa, de
200 a 360 dias-multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
promove, intermedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação.
Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando
tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se
tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os
dispositivos desta Lei:
Pena – reclusão, de um a seis anos, e multa, de
150 a 300 dias-multa.
Art. 17 Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência
terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos
desta Lei:
Pena – reclusão, de seis meses a dois anos, e
multa, de 100 a 250 dias-multa.
Art. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no art. 10 desta Lei e seu parágrafo único:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno, para sepultamento ou deixar
de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou
interessados:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos.
Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em
desacordo com o disposto no art. 11:
Pena – multa, de 100 a 200 dias-multa.
Seção II
Das Sanções Administrativas
Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 14,
15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as equipes
médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente pelas autoridades competentes.
§ 1.º Se a instituição é particular, a autoridade
competente poderá multá-la em 200 a 360 dias-multa
e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades
suspensas temporária ou definitivamente, sem direito
a qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados.
§ 2.º Se a instituição é particular, é proibida de
estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos
de instituições governamentais ou daquelas em que o
Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos.
Art. 22. As instituições que deixarem de manter
em arquivo relatórios dos transplantes realizados, conforme o disposto no art. 3.º § 1.º, ou que não enviarem
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os relatórios mencionados no art. 3.º, § 2.º ao órgão
de gestão estadual do Sistema único de Saúde, estão
sujeitas a multa, de 100 a 200 dias-multa.
§ 1.º Incorre na mesma pena o estabelecimento
de saúde que deixar de fazer as notificações previstas no art. 13.
§ 1o Incorre na mesma pena o estabelecimento
de saúde que deixar de fazer as notificações previstas
no art. 13 desta Lei ou proibir, dificultar ou atrasar as
hipóteses definidas em seu parágrafo único. (Redação
dada pela Lei nº 11.521, de 2007)
§ 2.º Em caso de reincidência, além de multa, o
órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde poderá determinar a desautorização temporária ou
permanente da instituição.
Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n.º
4.117, de 27 de agosto de 1962, a empresa de comunicação social que veicular anúncio em desacordo com
o disposto no art. 11.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 24. (VETADO)
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário,
particularmente a Lei n.º 8.489, de 18 de novembro
de 1992, e Decreto n.º 879, de 22 de julho de 1993.
Brasília,4 de fevereiro de 1997; 176.º da Independência e 109.º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Nelson A. Jobim – Carlos César
de Albuquerque.
Este texto não substitui o publicado no DOU de
5-2-1997
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
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Ofício nº 55/2013 – GSEBRA
Brasília, 02 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Pelo presente, venho comunicar a Vossa Excelência, na forma regimental, que motivos relevantes de
interesse particular impedem-me de participar, como
integrante da representação do Senado Federal, das
atividades do Projeto Tentativo de Programa Visita Oficial à Suécia e à França, que serão realizadas nesses
dois países, no período de 03 a 10 de setembro do
corrente ano.
Assim sendo, solicito a Vossa Excelência seja
desconsiderado o Requerimento nº 942, de 2013,
de 21 de agosto do corrente ano, de minha autoria,
através do qual solicitei que seja justificada minha ausência às sessões deliberativas dos dias 03 a 10 de
setembro de 2013.
Cordialmente, – Senador Eduardo Braga, PMDB/
AM.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) –A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 181, da Senadora Vanessa
Grazziotin, referente ao Requerimento nº 890, de
2013, de missão, por meio do qual relata participação
na “10ª Assembleia Plenária de Parlamentares para as
Américas – ParlAmericas”, em San José / Costa Rica,
no período de 22 a 25 de agosto de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 181/GSVG-2013
Brasília-DF, 29 de agosto de 2013

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Os projetos que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 55, de 2 de setembro de
2013, do Senador Eduardo Braga, por meio do qual
informa a impossibilidade de participar das atividades do Projeto Tentativo de Programa Visita Oficial à
Suécia e à França, no período de 3 a 10 de setembro do corrente, missão objeto do Requerimento nº
942, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para
encaminhar-lhe o relatório da missão oficial que realizei no período de 22 a 25 de agosto do ano em curso,
representando o Parlamento em San José/Costa Rica,
na “10ª Assembléia Plenária de Parlamentares para as
Américas – ParlAmericas”.
Agradeço a atenção de Vossa Excelência, e destaco a importância desse intercâmbio entre parlamentares de vários países amigos e parceiros.
Cordialmente, – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu o
Ofício nº 255, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção
do Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2007.
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É o seguinte o Ofício:
Of.nº 255/2013/OS-GSE
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AVISO Nº 54, DE 2003
Aviso nº 1.055-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 29 de agosto de 2013

Brasília, 21 de agosto de 2013

Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 043.672/2012-4,
na Sessão Ordinária de 21-8-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei nº 6.466, de 2009,
do Senado Federal (PLS nº 504, de 2007), que “Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, com o objetivo de incentivar a economia no
consumo de água”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 28.08.13.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação e será juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2007.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
AVISO Nº 53, DE 2013
Aviso nº 1.442 GP/TCU
Brasília, 28 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a
Vossa Excelência para conhecimento, cópia do Acórdão nº 2165/2013 (acompanhado dos respectivos
Relatórios e Voto), em especial quanto ao item 92,
da referida deliberação, prolatada pelo Plenário deste
Tribunal ao apreciar o TC-033.016/2012-7, originário
do Ofício nº 1.763, de 5-9-2012, mediante o qual essa
Casa Legislativa encaminhou autógrafo da Resolução
nº 37/2012 (SF), que autoriza o Município de Manaus a
contratar operação de crédito externo com garantia da
União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF).
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.

AVISO Nº 55, DE 2003
Aviso nº 1.057-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 044.051/2012-3,
na Sessão Ordinária de 21-8-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A Presidência recebeu do
Tribunal de Contas da União o Aviso nº 56, de 2013
(nº 1.448/2013, na origem), encaminhando cópia do
Acórdão nº 2.186, de 2013, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, referente aos
autos de levantamento acerca da solvabilidade das
dívidas de Estados e Municípios com a União ao final
dos contratos de renegociação (TC 013.036/2012-2).
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – A matéria vai ao exame das
Comissões de Assuntos Econômicos; de Serviços de
Infraestrutura; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Sobre a mesa, proposta de
emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2013
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correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a
aposentadoria com subsídios ou proventos
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar
outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;
IV – rever, de ofício ou mediante provocação,
os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União, dos Estados ou de
Contas julgados há menos de um ano;
(...)

Altera o artigo 130-A da Constituição Federal, para incluir os Ministérios Públicos
de Contas e seus Membros na jurisdição
do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

Art. 2º O art. 130 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 130-A da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério
Público compõe-se de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do
Senado Federal, para um mandato de dois
anos, admitida uma recondução, sendo:
(...)
VII – um membro do Ministério Público de
Contas.
(...)
II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério
Público da União, dos Estados ou de Contas,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar
prazo para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei,
sem prejuízo da competência dos Tribunais
de Contas;
III – receber e conhecer das reclamações
contra membros ou órgãos do Ministério Público da União, dos Estados ou de Contas,
inclusive contra seus serviços auxiliares,
sem prejuízo da competência disciplinar e

“Art. 130. Ao Ministério Público de Contas e
aos seus membros aplicam-se as disposições
desta seção.”

Justificação
A Emenda Constitucional nº 45/2004, em boa
hora, introduziu no ordenamento jurídico duas instituições fundamentais à consolidação dos valores republicanos e democráticos: o Conselho Nacional de
Justiça – CNJ e o Conselho Nacional do Ministério
Público – CNMP. A par de conferir maior organicidade e sistematização à Magistratura e ao Ministério
Público, ambos os colegiados, em virtude da significativa presença de cidadãos estranhos às carreiras
e órgãos que fiscalizam, contrapuseram o controle
social ao potencial corporativismo de instâncias correicionais internas.
Todavia, restam ainda desprovidos de controle
análogo, no plano constitucional, instituições essenciais à concretização da responsabilidade do agente
público, que é atividade republicana por excelência: os
Ministérios Públicos de Contas.
A premissa que embasa a solução aqui trazida
é a de que os membros dos Ministérios Públicos de
Contas se sujeitam ao mesmo regime jurídico (direitos,
vedações e forma de investidura) dos membros dos
demais ramos do Ministério Público, por força do art.
130 da Constituição Federal. Assim, regidos que são,
pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, natural que sejam submetidos ao CNMP, inclusive em prol
da segurança jurídica, pois a existência de instâncias
diversas interpretando a mesma lei obraria em preju-
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ízo da efetividade da norma e, sobretudo, do controle
por ambas exercido.
Recentemente, o próprio CNMP reconheceu a
submissão do MPC à sua jurisdição administrativa:
CONSULTA Nº 0.00.000.000843/2013-39
RELATORA: TAÍS SCHILLING FERRAZ
REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – AMPCON
EMENTA MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS. CONSULTA. CONTROLE
EXTERNO PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA. FUNÇÕES
INSTITUCIONAIS. GARANTIAS E VEDAÇÕES DOS
MEMBROS. AUTONOMIA FUNCIONAL JÁ RECONHECIDA.
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM
PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO. CONSULTA RESPONDIDA POSITIVAMENTE.
1. Considerando que as funções institucionais
reservadas ao Ministério Público de Contas – MPC
identificam-se plenamente às previstas no art. 127
da Constituição Federal, e que seus membros foram
contemplados com as mesmas garantias e vedações
relativas aos membros das demais unidades e ramos
do Ministério Púb1ico (CF, art. 130), impõe-se reconhecer ao MPC a natureza jurídica de órgão do Ministério
Público brasileiro.
2. A característica extrajudicial da atuação do
MPC não o desnatura, apenas o identifica como órgão extremamente especializado. Outros ramos do
MP brasileiro são especializados e todos exercem
atribuição extrajudicial ao lado das funções perante o
Poder Judiciário.
3. A já reconhecida autonomia funcional dos
membros do MPC, em sucessivos precedentes do
Supremo Tribunal Federal deve ser acompanhada
da gradual aquisição da autonomia administrativa
e financeira das unidades, de forma a ter garantido o pleno e independente exercício de sua missão
constitucional.
4. A carência da plena autonomia administrativa e financeira não é óbice ao reconhecimento da
natureza jurídica ministerial do MPC, antes é fator
determinante da necessidade do exercício, por este
Conselho Nacional, de uma de suas funções institucionais (CF, art. 130-A, §2º, I), zelando “pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público,
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podendo expedir atos regulamentares no âmbito
de sua competência ou recomendar providências”.
Esta atual carência é consequência de um histórico
de vinculação, a ser superado, e não pode ser trazida como a causa para negar-se ao MPC a condição de órgão do MP brasileiro. Conclusão diferente
levaria ao questionamento da natureza jurídica do
MP Eleitoral, que, como amplamente sabido, além
de não figurar no art. 128 da Constituição Federal,
não dispõe de estrutura, sequer de um quadro permanente de membros.
5. Situação de gradual aquisição de autonomia
já vivenciada pelos demais órgãos do Ministério Público que, historicamente, dependeram, em maior ou
menor medida, das estruturas dos tribunais e nunca
tiveram, por essa razão, sua condição de Ministério
Público questionada.
Consulta respondida positivamente para reconhecer ao Ministério Público de Contas a natureza
jurídica de órgão do Ministério Público brasileiro e,
em consequência, a competência do CNMP para
zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos
respectivos membros e pela garantia da autonomia
administrativa e financeira das unidades, controlando os atos já praticados de forma independente em
seu âmbito, e adotando medidas tendentes a consolidar a parcela de autonomia de que ainda carecem
tais órgãos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam
os Conselheiros do Plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público, por unanimidade, em conhecer e dar provimento à consulta, nos termos do voto
da relatora.
TAÍS SCHILLING FERRAZ. Relatora. DOU, nº
156, 14 de agosto de 2013.
Assim, de todo conveniente, portanto, fazer constar literalmente, do Texto Constitucional, o ramo especializado do Parquet de Contas no rol dos controlados
pelo CNMP, confirmando aquilo que por interpretação
já reconheceu o CNMP.
A reforçar tal necessidade, soma-se o fato de
tramitar a PEC nº 28/2007 apta a ser votada pelo
Plenário, que inclui o MP de Contas sob o controle
de um cogitado Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas – CNTC absolutamente desigual em sua composição. A desproporção entre membros de tribunais
de contas (SEIS) e de ministérios públicos de contas
(UM) prenuncia a potencial supressão, na prática, da
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garantia de independência funcional dos procuradores de contas.
Ademais, também à luz do princípio da economicidade se revela conveniente o controle dos MPCs – e
de seus membros – pelo CNMP e não por uma nova
instância de controle. Tramita na Câmara dos Deputados outra PEC, a de nº 463/2010, que cria o Conselho
Nacional do Ministério Público de Contas – CNMPC.
Fere o princípio da economicidade a criação de uma
estrutura específica para esse ramo do MP, uma vez
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que essa categoria é hoje constituída por menos de
200 membros, enquanto o CNMP já incide seu controle
sobre mais de treze mil agentes ministeriais.
Destarte, é com o objetivo de, a um só tempo,
otimizar o controle e bem cuidar da coisa pública,
que apresentamos a presente Proposta de Emenda à
Constituição, submetendo os ministérios públicos de
contas e seus membros à jurisdição do CNMP, certos
do apoio de nossos pares à sua aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – A proposta de emenda à
Constituição que acaba de ser lida está sujeita às
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, o eminente Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Presidente em exercício, eu fui o primeiro Senador a
chegar, mas quero dar a vez primeira, depois do orador, à minha respeitável Senadora do Amazonas, que
sempre aqui mostrou a capacidade de representar o
povo amazonense, Senadora Vanessa. Eu me inscrevo,
obviamente, para falar como primeiro Líder.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – V. Exª está inscrito como primeiro Líder.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Da mesma forma, pela ordem,
Sr. Presidente, antes agradecendo ao Senador Mário
Couto por me ceder a prevalência no tempo, gostaria
de me inscrever no período de comunicação inadiável.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco Maioria/PMDB – SC) – V. Exª, Senadora Vanessa
Grazziotin, está inscrita primeiro, como comunicação
inadiável. Eu, aí, pela chegada, me inscrevo também,
como segundo, em comunicação inadiável.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Pela pauta de inscrições dos
nobres colegas, o primeiro a fazer uso da palavra no
período normal é o eminente Senador gaúcho Paulo
Paim.
Concedemos a palavra ao Senador Paulo Paim
pelo regime convencional.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, faço hoje o registro sobre
o momento importante que vive o Partido dos Trabalhadores.
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores está
vivendo mais um dos momentos democráticos da sua
história, que é o processo de eleição dos seus diretórios em nível municipal, estadual e nacional.
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Quero registrar aqui o meu carinho por todos
os candidatos lá no meu Rio Grande que colocaram
seus nomes à disposição do Partido dos Trabalhadores. Destacamos aqui quatro companheiros e uma
companheira que estão disputando a presidência do
partido: no Rio Grande, Ary Vanazzi, ex-Prefeito de
São Leopoldo; Jairo Jorge, Prefeito atual de Canoas;
Laércio Barbosa, líder sindical; Stela Farias, Deputada
Estadual e ex-Prefeita de Alvorada, e Paulo Pimenta,
Deputado Federal.
Cito esses porque são os candidatos à presidência, mas também poderia aqui citar todos os candidatos nos Municípios e os candidatos que disputam em
âmbito nacional. Nesses 32 anos, o PT teve um papel
importante para o fortalecimento da democracia, para
as políticas públicas, com inclusão social e construção
de espaços para participação popular.
Tudo isso foi possível porque tivemos nomes que
acreditaram nesse projeto e que têm um olhar para
todos. Não posso deixar de citar aqui a Presidenta da
República Dilma Rousseff; o ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva; o ex-Governador do Estado Olívio Dutra;
o atual Governador Tarso Genro; Raul Ponte, Presidente
atual do Partido dos Trabalhadores lá no Rio Grande,
e tantos outros espalhados pelo Brasil, que deixaram
em segundo plano suas vidas e convívio familiar para
dedicar-se ao Partido, que, no início, era um sonho e,
hoje, é uma candente realidade.
Parabéns a todos os líderes, quadros, militantes,
que, juntos, nos ajudam a construir um Brasil cada vez
melhor para todos.
Que a bandeira da rebeldia esteja tremulando
sempre!
Uma frase que eu gosto e insisto em dizer: fizemos muito, mas, com certeza, há muito, muito ainda
por fazer.
Salve a democracia! Salve a liberdade! Salve a
justiça! Salve o Partido dos Trabalhadores!
Boa vitória ao projeto, independente de quem for
o candidato eleito para presidente nacional, estadual
ou aí no seu Município!
Sr. Presidente, há outro registro que quero fazer, e
destaco que o Senador Pedro Taques falou sobre este
tema no dia de ontem. Refiro-me aqui ao julgamento
da chamada chacina de Unaí.
Para não passar ao longe deste plenário, registro
aqui, a exemplo do que fez ontem o Senador Pedro
Taques, que, na sexta-feira passada, dia 30 de agosto,
após quatro dias, o primeiro julgamento da chacina de
Unaí terminou.
Três réus foram condenados: Rogério Alan Rocha
Rios pegou 94 anos de prisão; Erinaldo de Vasconcelos
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Silva, 76 anos e 20 dias; e William Gomes de Miranda,
56 anos de prisão. Ao todo, as penas somam 226 anos.
A Juíza da 9ª Vara, Raquel Vasconcelos Alves de
Lima, presidiu o júri, que foi realizado na Justiça Federal em Belo Horizonte. O conselho de sentença foi
formado por cinco mulheres e dois homens.
Sr. Presidente, no dia 23 de janeiro de 2004, os
auditores fiscais Nelson José da Silva, João Batista
Soares Lage e Eratóstenes de Almeida Gonçalves e
o motorista do Ministério do Trabalho Aílton Pereira de
Oliveira, foram covardemente assassinados em Unaí,
Minas Gerais.
Os servidores investigavam uma denúncia de
trabalho escravo quando foram assassinados em uma
emboscada.
No dia 17 de setembro devem ir a júri os acusados de serem mandantes e intermediários, respectivamente Norberto Mânica, Hugo Alves Pimenta e José
Alberto de Carvalho. O julgamento de Antério Mânica
ainda não tem data marcada.
Senhores e senhoras, os familiares e a sociedade
brasileira, há quase dez anos, clamam por justiça. O
primeiro passo foi dado. Parabéns ao nosso Judiciário! Esperamos agora a conclusão do processo e que
tanto os mandantes quanto os assassinos fiquem no
lugar que deveriam estar, que é no cárcere, na cadeia,
pelo crime covarde que cometeram contra os fiscais
do trabalho.
Sr. Presidente, quero ainda registrar desta tribuna
compromissos que tive ao longo deste dia.
Logo cedo recebi os Vereadores de Pelotas Tenente Bruno e Rafael Amaral, juntamente com o Prefeito da cidade de Turuçu, Ivan Eduardo Scherdien.
Nós conversamos muito sobre projetos importantes que aguardam votação e, também, sobre a criação
da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Essa frente é liderada por
Edegar Pretto, filho do falecido Deputado Federal Adão
Pretto, e eu tive a alegria de ser convocado por ele
para estarmos juntos nessa coordenação nacional da
Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência
contra as Mulheres. Faremos uma audiência pública
aqui no Senado, agora no mês de outubro – essa é a
intenção – para lançar essa Frente.
O Rio Grande do Sul já conta com 42 Municípios
que possuem frente contra esse tipo de violência.
O Vereador Tenente Bruno é Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança
da Prefeitura de Pelotas e Coordenador da Frente Parlamentar na cidade. Esse é o papel do Tenente Bruno.
Eles solicitaram a criação de uma frente similar
que poderia ultrapassar as fronteiras do País, chegando a uma frente internacional. Nós faremos a nossa
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parte: vamos instalar a Frente Nacional dos Homens
pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Todos sabem, Sr. Presidente, que a violência
contra a mulher é um tema que precisa ser enfrentado
com firmeza e rigor.
Essa é mais uma causa de direitos humanos que
temos que abraçar com muita garra e boa vontade.
Em relação aos projetos, senhoras e senhores,
eles pediram o apoio à votação da PEC nº 300, de
2008, e da PEC nº 446, de 2009, que valorizam os
policiais militares e bombeiros do Brasil. Pediram a
aprovação do PL nº 039, de 1999, que regula a profissão dos vigilantes, e, do mesmo modo, solicitaram
apoio na votação do PL nº 1332, de 2003, e da PEC
nº 534, de 2002, que valorizam os profissionais das
guardas municipais brasileiras.
O Prefeito Ivan Eduardo aproveitou a oportunidade para trazer demandas do Município e discutiu aqui
conosco a importância de mais investimento em todas
as áreas que venham a contemplar a nossa população, e, claro, ele estava se referindo principalmente
aos Municípios e ao seu Município.
Nesta manhã, também recebemos, Sr. Presidente,
o estudante de Direito Odair Luiz, da Faculdade Moura
Lacerda, de Ribeirão Preto...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... quando falamos muito sobre o PL nº 1015, de
minha autoria, que trata do adicional de penosidade.
Esse projeto, Sr. Presidente, apresentei quando ainda
era Deputado. Foi apensado a outros, mas está pronto
hoje para ser apreciado lá na Câmara dos Deputados.
O estudante de Direito, quase já advogado, abordou
o tema e mostrou a sua preocupação, porque esse
projeto, segundo ele – ele foi olhar nos escaninhos do
Congresso e da vida – está há mais de 25 anos engavetado lá na Câmara dos Deputados, pronto para
ser votado na Câmara. Durante a conversa, Sr. Presidente, ele disse que estava, repito, perplexo diante de
tanto tempo que tramita. São 25 anos tramitando sem
nenhuma deliberação.
Eu, enquanto ouvia, fiquei pensando como isso
de fato é absurdo e lembrei de outros temas que...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... estão adormecidos no Congresso e que, se
fossem aprovados (Fora do microfone.), iriam beneficiar
com certeza muita gente. Essa demora é uma lástima.
Por fim, senhoras e senhores, quero aqui destacar
também a visita do Sr. Francisco Luziel de Carvalho, do
Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, soldado da
borracha do Acre. O Sr. Francisco apresentou dados
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referentes à aprovação da PEC nº 556, de 2002, e seu
impacto positivo. Essa PEC tem como objetivo trazer
reconhecimento econômico a esses bravos guerreiros,
concedendo aos seringueiros, os chamados soldados
da borracha, os mesmos direitos que possuem os ex-combatentes, tais como a aposentadoria.
Sr. Presidente, esse é outro caso de demora.
Esse projeto está tramitando há onze anos.
Segundo Francisco, que é o líder desse movimento, nos últimos cinco meses faleceram 285 soldados.
Em todo o País são apenas 12.930 soldados, e eles
continuam aguardando por seus direitos!
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Finalizo, Sr. Presidente, fazendo um agradecimento a todos que confiam e acreditam no fato de que
é possível vencermos no sentido de melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente. Por isso, tantas
demandas chegam aos nossos gabinetes.
Nós somos aqueles que acabam sendo depositários das esperanças coletivas, das ideias e sugestões
para contribuir com a construção de um país mais justo,
que reconheça os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos deficientes, enfim, de
todos que, de uma forma ou de outra, acabam sendo
discriminados. Um país voltado ao respeito, à cidadania e aos direitos humanos é o que nós queremos e é
o que eles esperam.
Sr. Presidente, se me permitir – não vou ler o
documento; um minuto é demais até...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... quero apenas dizer que recebi da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação)
uma carta que eles estão encaminhando a todos os
Senadores e Deputados dizendo que, desde o dia 30
de agosto, os sindicatos filiados a essa entidade mantêm um acampamento aqui em frente ao Congresso,
próximo à Praça das Bandeiras, para receber, semanalmente, os trabalhadores em educação de todo o País.
Eles estão em Brasília cobrando a imediata aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), à luz
das propostas aprovadas na 1ª Conferência Nacional
de Educação.
Entre as medidas, como o senhor sabe – e aqui
termino –, está o objetivo de garantir 10% do PIB nacional para a educação pública. E aqui eles destacam
o Pronatec e o ProUni e tantos outros projetos importantes para a nossa educação.
Peço a V. Exª que considere na íntegra e agradeço a tolerância.
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT–
RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o partido dos Trabalhadores
está vivendo mais um dos momentos democráticos
da sua história, que é o processo de eleição nos seus
diretórios, em níveis municipal, estadual e nacional.
Quero registrar o meu carinho por todos os candidatos que colocaram seus nomes à disposição do nosso
partido, principalmente os de 4 companheiros e 1 companheira que estão disputando a direção estadual do Partido
dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul: Ary Vanazzi,
ex-prefeito de São Leopoldo; Jairo Jorge, prefeito atual
de Canoas; Laércio Barbosa, sindicalista; Stela Farias,
Deputada Estadual e ex-prefeita de Alvorada; e Paulo
Pimenta, Deputado Federal e ex-prefeito de Santa Maria.
Nestes 32 anos, o PT teve um papel fundamental
para o fortalecimento da democracia, para as políticas
públicas com inclusão social e a construção de espaços para a participação popular.
Tudo isto foi possível porque tivemos nomes que
acreditaram nesse projeto único, do nosso partido, que
tem o olhar para todos!
Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra, Raul Pont,
e tantos outros espalhados pelo Brasil, que deixam
em segundo plano suas vidas e convívio familiar, para
dedicarem-se a este partido, que no início era um sonho e hoje uma candente realidade.
Parabéns a todos os nossos militantes, que juntos nos ajudam a construir um Brasil cada vez melhor
para todos.
Salve o Partido dos Trabalhadores e sua democracia interna!
Boa vitória ao nosso projeto partidário!!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT–
RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, para não passar ao longe deste
Plenário, quero registrar aqui, que na sexta-feira passada, dia 30 de agosto, após quatro dias, o primeiro
julgamento da chacina de Unaí terminou.
Três réus foram condenados. Rogério Alan Rocha
Rios pegou 94 anos de prisão; Erinaldo de Vasconcelos
Silva, 76 anos e 20 dias; e William Gomes de Miranda,
56 anos. Ao todo, as penas somam 226 anos.
A juíza da 9ª Vara Raquel Vasconcelos Alves de
Uma presidiu o júri, que foi realizado na Justiça Federal, em Belo Horizonte. O conselho de sentença foi
formado por cinco mulheres e dois homens.
Sr. Presidente, no dia 23 de janeiro de 2004, os
auditores fiscais Nelson José da Silva, João Batista
Soares Lage e Eratóstenes de Almeida Gonçalves, e
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o motorista do Ministério do Trabalho Aílton Pereira de
Oliveira, foram assassinados em Unaí, Minas Gerais.
Os servidores investigavam uma denúncia de trabalho
escravo quando foram assassinados em uma emboscada.
No dia 17 de setembro, devem ir a júri os acusados de ser mandante e intermediários, respectivamente: Norberto Mânica, Hugo Alves Pimenta e José
Alberto de Carvalho, O julgamento de Antério Mânica
ainda não tem data marcada.
Srªs e Srs. Senadores. Os familiares e a sociedade brasileira há quase dez anos clamam por justiça.
O primeiro passo foi dado... Esperamos agora a conclusão do processo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT–
RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de registrar nesta
Tribuna, compromissos de agenda que tive em meu
Gabinete nesta manhã.
Logo cedo recebi os vereadores de Pelotas, Tenente Bruno e Rafael Amaral, juntamente com o prefeito da cidade de Turuçu, Ivan Eduardo Scherdien.
Nós conversamos sobre projetos importantes
que aguardam votação e, também, sobre a “Frente
Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra
as Mulheres”.
O Rio Grande do Sul já conta com 42 municípios
que possuem a Frente contra esse tipo de violência.
O Vereador Tenente Bruno é Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança da Prefeitura de Pelotas e Coordenador da Frente
Parlamentar na cidade.
Eles solicitaram a criação de uma Frente Parlamentar similar em nível federal e combinamos, então,
de realizar uma audiência pública no Senado, para
fazer, na ocasião, o lançamento da mesma.
Todos sabem, Sr. Presidente, que a violência
contra a mulher é um tema que precisa ser enfrentado
com firmeza e rigor.
Essa é mais uma causa de direitos humanos
que eu tenho abraçado com muita garra e boa vontade para enfrentá-la.
Em relação aos projetos, Srªs e Srs. Senadores,
eles pediram apoio na votação da PEC 300/2008 e da
PEC 446/2009, que valorizam os policiais militares e
bombeiros militares do Brasil.
Pediram a aprovação do PL 039/99, que regula a
profissão dos vigilantes e, do mesmo modo solicitaram
apoio na votação do PL 1332/03 e PEC 534/02, que valorizam os profissionais das Guardas Municipais Brasileiras.
O prefeito Ivan Eduardo aproveitou a oportunidade para trazer demandas do município e tratar da
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emenda parlamentar que destinei ao município no
exercício de 2010.
Nesta manhã, Senhoras e Senhores Senadores,
também recebi em audiência o estudante de Direito, Odair
Luiz, da Faculdade Moura Lacerda, de Ribeirão Preto/SP.
Nós batemos um bom papo sobre o PL 1.015/98,
que trata do adicional de penosidade.
Esse projeto é de nossa autoria quando ainda estava no exercício do mandato como Deputado Federal. Ele
foi apensado ao PL 2549/1992, do senador Marcio Lacerda e está pronto para a pauta no plenário da Câmara.
Odair Luiz pretende abordar o tema do adicional
da penosidade em seu trabalho de conclusão de curso.
Durante a conversa, Senhor Presidente, o estudante me disse que estava perplexo diante do tempo
que esse projeto já tramita: são 25 anos tramitando
sem uma deliberação definitiva.
Eu fiquei pensando em como isso é absurdo,
mesmo! E lembrei de outros temas que estão adormecidos no Congresso e que se fossem aprovados iriam
beneficiar a vida de muita gente!
Essa demora é uma lástima!
Por fim, Srªs e Srs. Senadores, recebi a visita do
Sr. Fernando Luziel Carvalho, do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Soldados da Borracha do Acre.
O Sr. Francisco apresentou dados referentes à
aprovação da PEC 556/2002 e seu impacto na previdência.
Essa PEC tem como objetivo trazer reconhecimento econômico a esses bravos guerreiros, concedendo aos seringueiros (os chamados soldados da
borracha) os mesmos direitos que possuem os ex-combatentes, tais como aposentadoria especial e
pensão especial.
Sr. Presidente, esse é outro caso de demora: esse
projeto já está tramitando há 11 anos. Segundo o Sr.
Francisco, nos últimos 5 meses faleceram 285 soldados.
Em todo o país são apenas 12.930 soldados e
eles continuam aguardando por seus direitos!
Para finalizar, Sr. Presidente, eu quero fazer um
agradecimento a todos que confiam no meu trabalho e
que vem ao meu Gabinete trazendo suas demandas,
suas esperanças, suas ideias e sugestões para contribuir na construção de um país mais justo; um país que
reconheça os direitos de seus trabalhadores, de seus
aposentados; um país voltado ao respeito à cidadania
e aos direitos humanos.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Senador Paulo Paim, aqui vamos receber, conforme o Regimento, para dar como
lida, a última parte do pronunciamento de V. Exª. Fica
muito claro que V. Exª é um Senador não só do Rio
Grande do Sul, mas também do Brasil, porque V. Exª
sempre traz a esta Casa desde as questões da borracha do Acre até os temas mais variados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Antes de passar a palavra à
próxima oradora para uma comunicação inadiável,
Senadora Vanessa Grazziotin, a Mesa se congratula
com a presença da Deputada Federal Benedita da Silva, que volta à Casa para matar saudades, eis que foi
Senadora e também nossa ex-governadora do Estado
do Rio de Janeiro.
Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Senadores, também cumprimento a queridíssima Governadora, Senadora, Deputada Federal, agora, pelo Rio de Janeiro,
Benedita da Silva. Estamos aguardando, Deputada,
que a Câmara vote o mais rápido possível a lei que
regulamenta a PEC que nós aprovamos, estendendo
todos os direitos trabalhistas às empregadas domésticas. Sei que V. Exª, como toda a Bancada feminina,
através da Secretaria da Mulher, tem-se empenhado
muito para que isso ocorra o mais rápido possível.
Mas, Presidente Casildo, antes de iniciar o tema
que me traz à tribuna neste momento e aproveitando a
presença de V. Exª na direção dos trabalhos, eu quero
aqui registrar a importância do debate que realizamos
lá no seu Estado de Santa Catarina – meu Estado natal, mas seu Estado natal e de representação –, um
debate organizado pela Comissão Mista de Mudanças
Climáticas e que trabalhou a questão dos desastres
naturais, como enfrentar este problema. Tivemos a honrosa presença do Ministro Raupp, Ministro da Ciência e
Tecnologia, e junto com ele estava o Dr. Carlos Nobre,
que é, sem dúvida nenhuma, uma grande autoridade
nacional e internacional em mudanças climáticas.
E penso que, de todas as audiências que nós
já realizamos aqui em Brasília, no Brasil, aquela audiência foi da mais extrema importância, porque, na
realidade, nós não estávamos apenas debatendo um
tema sensível. O Ministro fez uma apresentação do que
significa a aplicação prática de um programa de defesa
civil, que está sendo implantado e visa à antecipação
aos desastres nacionais. Nós vimos que o Brasil ainda
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gasta muitos recursos para enfrentar problemas ocorridos, e nós precisamos investir mais na prevenção. É
isso que prevê a Lei de 2012, que sai do papel agora
e começa a se transformar numa realidade de todo o
povo brasileiro.
Então, eu quero aqui registrar o seu empenho
para a realização daquela audiência. Estiveram presentes o Deputado Celso Maldaner, Presidente; o Deputado Esperidião Amin e V. Exª, Senador. Os demais
Senadores lá não estiveram porque estavam viajando
– tanto o Senado Luiz Henrique como o Senador Bauer
estavam fora, não estavam na cidade e por isso não
participaram. Essa audiência ajudará muito o relatório
deste ano da Comissão Mista de Mudanças Climáticas.
Então, cumprimento V. Exª e agradeço o seu empenho, assim como o da Deputada Angela e do Presidente da Assembleia, que também foram fantásticos na
receptividade dos Parlamentares federais, Senadores
e Deputados Federais.
Sr. Presidente, venho também neste momento à
tribuna para falar de um assunto que foi amplamente
debatido no dia de ontem aqui e que, aliás, tem sido
muito debatido nos últimos tempos. Tive a oportunidade de ver que vários Srs. Senadores e Srªs Senadoras
se revezaram na tribuna ontem para falar a respeito
da matéria divulgada no último domingo pelo Fantástico, que revela que a espionagem, levada a cabo pelos Estados Unidos, atingiu diretamente a autoridade
máxima do Brasil, a Presidenta Dilma. Assim fizeram
a Senadora Ana Amélia, o Líder do Governo, Senador
Eduardo Braga, entre tantos outros que se manifestaram sobre o assunto.
Desde o início, sabemos que estamos diante de
uma das questões mais graves de que tivemos conhecimento nos últimos tempos; gravíssimas!
Trata-se de uma ação ilegal, uma ação que fere
a soberania não só do Brasil, mas também de várias
nações e que atinge interesses não só de Estado, mas
da coletividade.
(Soa a campainha.)
A SRª. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Os direitos individuais das
pessoas mais simples são violados. Esse fato atinge a
questão econômica diretamente, uma vez que, acessando de forma ilegal dados privilegiados, obviamente as
empresas norte-americanas têm muito mais condições
de participar de qualquer processo de concorrência.
Mas, enfim, a matéria de domingo mostrou como
a Presidenta e seus assessores diretos vêm sendo
monitorados. Ela, o Presidente do México e – tenho
certeza absoluta – outros presidentes de outras nações
têm sido alvos frequentes.
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Quero lembrar que, há algum tempo, coletamos
assinaturas para a instalação de uma CPI aqui no Senado. E, hoje, deveremos instalar essa CPI, que considero muito importante para ampliar o leque de conhecimento, porque o que temos, o que conhecemos, os
documentos revelados até agora – e aqui tão somente
repito as palavras do jornalista Glenn Greenwald –,
tudo é muito pouco diante do que existe! Muito pouco!
Então, em primeiro lugar, precisamos ampliar
os conhecimentos acerca dessas operações levadas
a cabo pelos Estados Unidos, pela NSA, Agência de
Segurança Nacional americana. Temos de conhecer
os fatos.
Em segundo lugar, fazer uma análise da capacidade de dissuasão, ou seja, de defesa do Estado
brasileiro diante desses ataques.
Em terceiro lugar, analisar até que ponto decisões foram tomadas sob influência desses atos de
espionagem.
(Soa a campainha)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Então, isso é muito importante.
Imagine a Presidenta Dilma ser alvo, segundo o noticiário, de uma apresentação para membros
da Agência de Segurança Nacional americana, uma
apresentação de vinte e poucos eslaides, que, com
uma fotografia dela e do atual Presidente do México,
mostravam como as coisas funcionavam e como eles
acessavam inclusive conteúdos.
Nós não estamos aqui tratando de metadados,
não. O que seriam metadados? Apenas a localização
de quantos telefonemas, o tempo de cada um e para
quem, sem acessar o conteúdo. As informações que
temos agora são de que conteúdos foram acessados,
mas ainda não revelados. Parte dos conteúdos acessados do então candidato a presidente do México, hoje
Presidente, foram divulgados; os do Brasil, ainda não.
Então, é muito importante que procedamos....
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –... a essa investigação, que,
repito, acho que todos consideram fundamental para
o nosso País, não só para o conhecimento do que
aconteceu, não só para o diagnóstico do que aconteceu, mas também para se discutirem caminhos a fim
de que o Brasil se torne um pouco mais protegido do
que é hoje.
Vimos já o Ministro das Comunicações falar em
meio próprio, mas temos que ir além, temos que desenvolver uma tecnologia própria, temos que mudar
a governança da internet mundialmente. Aliás, representando o Brasil, o Ministro da Justiça, José Eduar-
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do Cardozo, esteve nos Estados Unidos com o vice-presidente e levou a nossa proposta de que toda a
violação, toda a invasão para ouvir...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... para acessar informações privadas só ocorra a partir de decisões judiciais. E sugeriu,
em reunião nos Estados Unidos, que essas interceptações fossem alvo de um protocolo internacional, um
protocolo assinado pelo Brasil, pelos Estados Unidos
e por outros, cuja base seria dar legalidade a essas
interceptações. Os Estados Unidos não aceitaram.
E o mais importante é ver se grande parte dessas
escutas dizem respeito ao combate ao terror, Sr. Presidente. Nós não temos nenhuma história, nenhuma
relação, tampouco o Governo brasileiro, com qualquer
ação desse tipo.
Então, creio que logo mais, sob a orientação
do Senador Requião, estaremos instalando essa importante CPI, esse importante instrumento a favor do
Brasil, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos a eminente Senadora Vanessa Grazziotin, temos, na sequência dos
presentes, a Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do
Sul, que vai ocupar a tribuna pelo tempo regulamentar.
Em seguida, teremos, como Líder, a palavra do Senador Mário Couto; e, na sequência, este que vos fala.
Inclusive, farei uma breve análise da ida da Senadora
Vanessa Grazziotin também a Santa Catarina.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Casildo
Maldaner, caras Senadoras, Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
eu queria começar esta minha rápida manifestação na
tribuna lendo aqui uma mensagem que, como gaúcha,
me deixou extremamente feliz, Senadora Vanessa,
Senador Mário Couto:
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul apoia a luta das Apaes. Todos os partidos
com representação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul formalizaram apoio
à luta das Associações de Pais e Amigos de
Excepcionais (Apaes) para que as famílias
continuem tendo o direito de escolher se os
filhos com deficiência vão estudar em escolas
regulares ou em escolas especiais. A Meta 4 do
Plano Nacional de Educação estabelece que
pessoas com deficiência devem estudar em
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escolas regulares. As Apaes querem manter
no texto legal a palavra “preferencialmente”.
Eu queria agradecer ao Senador José Pimentel,
que está sendo sensível a essa manifestação do País
inteiro. Vieram à Comissão de Assuntos Sociais e revelaram pelo menos este desejo: “preferencialmente
nas escolas regulares”.
Penso que grafar “preferencialmente nas escolas
regulares” manterá o trabalho exemplar que as APAEs
no meu Estado, o Rio Grande do Sul, vêm fazendo,
como também, tenho certeza, em Santa Catarina, no
Amazonas, da Senadora Vanessa, em todos os Estados. Então, temos que fazer isso.
O outro registro – e renovo o agradecimento ao
Senador José Pimentel – é a contribuição competente da Senadora Vanessa, como Relatora, para criar o
marco regulatório das chamadas lotéricas.
O vazio legal não dá segurança jurídica nem
tranquilidade a esses empreendedores, e penso também – a própria Caixa Econômica Federal, que é a
grande beneficiária do sistema, no sentido da capilaridade que os agentes dão no processo de ativação
da cidadania – que esse trabalho foi muito importante. O projeto original é da Câmara dos Deputados, do
Deputado Beto Mansur, do meu Partido, com muita
alegria, do Estado de São Paulo; a relatoria, aqui na
Comissão de Assuntos Econômicos, é da Senadora
Vanessa Grazziotin – que hoje fez a leitura do relatório
pela aprovação desse marco regulatório.
E queria agradecer também ao Senador Lindbergh
Farias pela sensibilidade que teve, porque havia sido
retirado de pauta em função da presença do Secretário
Arno Augustin. A nosso pedido – eu pedi, a Senadora
reforçou, o Senador Waldemir Moka –, permitiu que
aproveitássemos aquele curto espaço de tempo, foi
feita a leitura do relatório pela Senadora Vanessa e,
agora, na próxima terça-feira, votaremos essa matéria.
Em nome dos lotéricos do Rio Grande do Sul,
Senadora, muito obrigada pelo seu empenho.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Se V. Exª me permite um brevíssimo
aparte, quero dizer que V. Exª foi muito importante hoje
para que pudéssemos superar essa etapa da leitura
do relatório, solicitação de vistas coletivas e votemos
na semana que vem, para quem está no Rio Grande
do Sul – e não só aqueles do Rio Grande do Sul, o
Brasil inteiro – saber que V. Exª tem sido, ao lado do
Senador Lindbergh, do próprio Presidente Renan Calheiros, que falou pessoalmente comigo a respeito da
matéria, do Senador Moka também, que se envolveu,
muito importante.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
O Mato Grosso do Sul também.
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A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio ao Governo/PCdoB – AM) – Que não há um marco regulatório, eles não têm nada que regulamente a atividade.
Então a senhora tem sido uma grande lutadora. Cumprimento e agradeço porque pudemos ler o relatório,
graças à intervenção de V. Exª. Obrigada.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Conte com o nosso apoio, Senadora Vanessa.
Aproveito até, porque lá tivemos hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, uma exposição muito
completa do Secretário Arno Augustin e precisamos
exatamente, a partir do ponto de vista expresso pelo
secretário, manter um empenho de atuação conjunta
para que o País ganhe, entre Executivo, Legislativo e
Judiciário.
Cito o caso, ainda atual, que foi abordado hoje,
sobre a reforma do ICMS, que é o principal imposto
estadual, que foi inclusive um dos temas debatidos
hoje com o Secretário Arno Augustin, na Comissão
de Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso colega Lindbergh Farias.
O Senado finalizou em abril, como se sabe, proposta exaustivamente debatida que, ao final, ficou pior
que a encomenda. A falta de articulação do Governo
Federal para ajudar na finalização da proposta foi um
dos motivos desses desacertos.
A decepção do Governo com a reforma do principal imposto estadual, o ICMS, aprovada na Comissão
de Assuntos Econômicos, foi tão grande que ficou em
segundo plano a tentativa de equilibrar as diferenças
entre Estados, o que é natural em função das suas
posições econômicas e grau de industrialização.
Mesmo com o empenho do Senador Delcídio do
Amaral, Relator da proposta de unificação do ICMS,
o PRS 1, de 2013, a proposta final não agradou, e
pode-se dizer que a emenda ficou pior que o soneto.
Nem o setor de informática, altamente dinâmico
e dependente de inovação e de novos investimentos,
conseguiu garantir alíquotas diferenciadas, como se
desejava e se pretendia, no âmbito da Zona Franca
de Manaus, para permitir a concorrência equilibrada e
justa nos demais Estados do País, que perdem, dessa
forma, competitividade, como é o caso do meu Estado
e de tantos outros.
A insatisfação foi tanta que o Ministério da Fazenda ameaçou descumprir a promessa para compensar
eventuais perdas dos Estados com a reforma do ICMS,
tributo que mais gerou arrecadação no País, somando
mais de R$325 bilhões, em 2012. Desse total, R$21,3
bilhões foram gerados no Rio Grande do Sul, meu Estado, a quarta maior arrecadação, atrás apenas de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

664

59754 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O objetivo básico da proposta de reforma do
ICMS, entretanto, que era reduzir a guerra fiscal e
diminuir a insegurança jurídica, foi esquecido. Obviamente, o País precisaria de uma reforma tributária
real, ampla, com impactos importantes e positivos no
desequilíbrio federativo.
O fim da guerra fiscal e mais segurança jurídica
são objetivos que devem ser perseguidos continuamente. Para isso, é preciso mais articulação e clareza
sobre esse propósito, essencial aos rumos das importantes matérias tributárias.
Editorial publicado hoje no jornal O Estado de S.
Paulo mostra que as contas públicas estão no rumo
do desequilíbrio crescente, ao contrário, aliás, do cenário mais otimista apresentado pelo Secretário Arno
Augustin, na Comissão de Assuntos Econômicos. As
empresas estatais registraram, segundo o editorial,
um déficit nominal de mais de R$21 bilhões, 77,8%
maior que o de julho de 2012. Já o superávit primário
alcançou, no mesmo período, R$2,2 bilhões, volume
58,9% menor que o de igual mês de 2012. É sabido
que resultados fiscais melhores dependem de uma retomada da economia, mas, por enquanto, não tenho
visto essa recuperação; ao contrário, os novos dados
econômicos são preocupantes, dentre eles o déficit da
balança comercial.
Comparando os primeiros sete meses de 2012
e 2013, o déficit nominal aumentou quase R$30 bilhões, passando de 2,29% do Produto Interno Bruto
para 3,21%, enquanto o superávit primário caía quase
R$17 bilhões, de 2,85% para 2,01% do PIB.
O setor privado também sente os impactos, Senador Casildo. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na manhã de
hoje mostram, infelizmente, que a produção industrial
brasileira voltou a cair em julho. A queda de 2%, influenciada principalmente pelos setores de veículos e
farmacêutico, praticamente elimina o avanço de 2,1%,
registrado no mês anterior.
No caso da balança comercial, o País alcançou a
pior posição desde 1995. Nos primeiros oito meses do
ano, o Brasil acumulou um rombo de US$3,8 bilhões,
o pior resultado dos últimos 18 anos.
O saldo só não foi mais negativo porque as exportações e o agronegócio tiveram um peso importante,
inclusive do seu Estado, Santa Catarina, Sr. Presidente,
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, e superaram as
importações em US$1,2 bilhão em agosto. Mais uma
vez, a trajetória do petróleo está sendo a culpada pelo
resultado ruim. Não fosse o desempenho fantástico
do agronegócio, imagino que o resultado das nossas
exportações poderia ter sido ainda mais desanimador.
Esse setor, o agronegócio, precisa de mais atenção do
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Governo e de não ser tratado com preconceito, como
em alguns setores acontece.
São dados preocupantes sobre a nossa economia
que, sem dúvida, terão impactos nas contas de Estados
e Municípios. Na condição de Senadora municipalista,
tenho que alertar sempre sobre essas questões. Por
isso, precisamos de respostas. Arrumarmos a casa
com propostas legislativas factíveis é o melhor caminho para ações com resultados reais e palpáveis. No
Congresso Nacional, esse exercício propositivo e de
correção das decisões equivocadas deve, portanto, ser
diário e abranger todos os temas, políticos ou econômicos, que afetam a nossa sociedade, independente
dos interesses individuais e privados.
E, para encerrar, Senador Casildo, faço coro com
o que já disseram aqui os Senadores que me antecederam, como o Senador Paulo Paim, sobre a movimentação que ocorreu e a repercussão da decisão
do Ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que
anulou a decisão tomada pela Câmara, mantendo o
mandato do Deputado Donadon, na Câmara Federal,
depois de julgado e condenado em última instância,
sem mais nenhuma possibilidade de recurso.
Eu penso que as instituições precisam cumprir o
seu papel. Nós não podemos deixar brechas abertas
para que haja aquilo que antes chamávamos de judicialização da política. Nisso não houve judicialização
da política; houve sim a manifestação da Suprema
Corte para que se impusesse uma decisão que já era
definitiva.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– E a Câmara deu uma volta ao tomar uma decisão
equivocada e que envergonhou a maioria dos Parlamentares aqui no Senado e também na própria Câmara dos Deputados.
Eu penso que agora temos como corrigir isso,
votando a PEC do voto aberto para as votações não
só para cassações de mandato de parlamentar, como
também todas as demais; e votando a PEC 18, que o
Presidente Renan Calheiros já sinalizou para colocar
em pauta, que é a PEC do Senador Jarbas Vasconcelos, que consubstancia o que o Supremo Tribunal
Federal, na liminar do Ministro Barroso, fez ao dizer
que nada vale da decisão do Plenário da Câmara dos
Deputados.
É isso que nós temos que fazer: deixar regras
muito claras para que haja segurança jurídica e que
a sociedade saiba que estamos aqui lutando também
para uma maior transparência...
(Interrupção do som.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Fora do microfone.) – ... e evitar a corrupção.
Muito obrigada, caro Presidente Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Cumprimento a V. Exª, Senadora Ana Amélia, que levanta três temas: desde as
APAEs, a questão econômica e a questão da reforma
política, ou principalmente no que ocorre hoje em relação ao Judiciário e à Câmara dos Deputados sobre
os últimos fatos acontecidos.
Na sequência, agora, como Líder, concedo a
palavra ao eminente Senador do Pará Mário Couto.
Tem V. Exª, pelo tempo regulamentar, a palavra
como Líder.
Se V. Exª permitir, Senador Mário Couto, nós
registramos que estão nas galerias do Senado estudantes do ensino fundamental do Colégio Estadual
Bartolomeu Bueno da Silva, de Paranaiguara, Goiás.
A Mesa cumprimenta todos os professores que
acompanham os estudantes do Colégio Estadual Bartolomeu Bueno da Silva.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é necessário, Senadora Ana
Amélia, que se possa comentar um pouco mais do desastre que aconteceu na semana passada, o desastre
político, que V. Exª terminou o vosso pronunciamento
falando, sobre a Câmara dos Deputados.
Jamais, Senador Casildo, na história deste País,
na história da Câmara Federal, se viu um fato tão desgastante para os políticos como o da semana passada:
a aberração que a Câmara dos Deputados cometeu,
logicamente guiada por alguém. E eu já vou falar disso.
O brasileiro tem que sentir, em cada Parlamentar, o
caráter de cada um. Eu tenho que expor nesta tribuna
o que penso, sem a covardia e sem o medo.
Por isso, vou externar o meu pensamento exatamente como pede o povo: sem a covardia e sem o
medo. Isso é resultado, meu caro Presidente, de uma
trama que o Governo impõe ao Legislativo. Os Deputados e Senadores são guiados e comandados pelo
palácio do governo, pela Presidenta Dilma. Temos
que ter a coragem de falar, meu Presidente, porque
131 Deputados Federais votaram pela manutenção
de um presidiário perigoso, um criminoso. Pasmem,
senhores e senhoras, já com 60 dias na cadeia, e os
Deputados disseram, Brasil: “não, ele continua sendo
Deputado Federal”.
Cento e trinta e um Deputados colocaram lá o
seu voto dizendo que ele deveria ser Deputado; 50
Deputados se abstiveram; 41 Deputados não votaram,
e a maioria deles: petistas. Toda a base do governo,
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toda a base do governo, Brasil, paraenses, que represento, esse Estado brilhante de Nossa Senhora de
Nazaré, todos aqueles que se acovardaram diante de
uma combinação que existe e que alguns receiam em
falar, e eu, não. Se quiserem me cassar, porque aqui
estou sendo fiel ao povo brasileiro, estou contando a
verdade ao povo brasileiro...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ...pela minha experiência de 27 anos de mandato... Eles não fizeram porque quiseram, eles foram
mandatos por alguém. Alguém mandou e executou
esse plano para desmoralizar mais uma vez os políticos brasileiros. E conseguiram.
Ora, Brasil, ora, meu Pará querido, conservar o
mandato de um homem que está preso porque cometeu
atos de corrupção! Olhem em que País nós estamos.
Olhem que governo nós temos hoje!
No dia 7 de setembro, vai haver uma convulsão
neste País. Mas é por isso, brasileiros. Ninguém aguenta
mais. É uma safadeza, brasileiros! É uma desmoralização, brasileiros! Toma milhões e milhões e milhões
de emendas para o Governo ter moral de dizer assim:
não cassa o cara, para proteger os mensaleiros. Que
Pátria amada é esta?
Sabe o que querem fazer agora, Brasil? Nós
estamos perdidos, Presidente! Precisa mudar tudo,
Presidente! O País virou de cabeça para baixo, Presidente! Eu nunca esperava ver isso na minha vida.
Palhaçada eu já vi muita, mas isso está acima de palhaçada, Presidente.
Sabe o querem fazer agora, Brasil? Querem colocar ar-condicionado, tapete, televisão de 60 polegadas
lá no quarto em que vão ficar os mensaleiros presos.
Dá para achar graça, Presidente.
Foi preciso já uma liminar, Brasil, para dizer: não,
isso não pode. Os mensaleiros que forem presos não
podem ter televisão de 60 polegadas, HD, ar-condicionado, tapete vermelho – é PT, tem que ser vermelho.
Aí, o Ministro do Supremo disse: “Não, tem que ser
igual a todos.”
Mas já iam furar, Presidente! Já iam furar. Ai de
nós brasileiros se não fosse o Supremo Tribunal Federal! Aí de nós! Eles já tinham feito de gato e sapato
este País.
É triste o momento em que vivemos. O País está
estarrecido pelo do que a Câmara fez. Não são todos,
obviamente.
E aqui eu quero registrar os meus votos de congratulações ao meu nobre colega e companheiro Carlos
Sampaio, Líder do PSDB na Câmara Federal, que, imediatamente, entrou com uma liminar para anular aquela
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votação terrível e malandra, comandada por alguém
que, com certeza, é do Governo. Quem mandou fazer
aquilo ali, aquela aberração, a desmoralização dos políticos, foi o Governo. São milhões, milhões e milhões
de emendas. Eles não podem votar contra o Governo.
Eu acho que, se fosse para prender a mãe de
algum Deputado Federal, eles iriam se abster, eles
não defenderiam a mãe. O dinheiro fala mais. Neste
País o dinheiro é uma ganância. Neste País o dinheiro serve para desonrar. O que aconteceu é uma prova
autêntica disso.
A Câmara, que representa o povo brasileiro e
que, junto com o Senado, forma o Congresso Nacional,
está desmoralizada. O voto secreto é uma vergonha,
uma vergonha nacional. Por que querem esconder o
voto de um Parlamentar?
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Fora do microfone.) – Presidente Renan Calheiros,
Presidenta Ana Amélia, registrem isto nos Anais desta
Casa: no dia 14 de maio de 2010, Mário Couto disse
que a moralização do Congresso dependia não apenas
do projeto Ficha Limpa, mas também da aprovação
das propostas que põem fim às votações secretas no
Parlamento. Em 14 de maio de 2010! E lá se vão 13
anos, mas nós continuamos votando secretamente.
E quem induziu à palhaçada...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E quem induziu à palhaçada, quem induziu ao
que vai além da palhaçada, feita na Câmara na semana
passada, também foi o voto secreto. Porque eu tenho
a obrigação de mostrar o meu voto, Presidenta. Ou
não tenho? Eu tenho, eu quero. Isso é uma questão
pessoal, ninguém pode burlar isso de mim. Eu quero
dizer à sociedade brasileira como eu voto aqui no Senado. Eles querem saber como eu voto. E por que não
deixam? Para exatamente acontecer a palhaçada, que
eu digo que vai além de palhaçada: a desmoralização.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu acredito que a Câmara dos Deputados, agora, só sirva mesmo para obedecer a ordens da Dilma,
não sirva mais para nada.
Brasileiros e brasileiras, antes de eu descer da
tribuna, deixo um aviso importante à Nação: (Fora do
microfone.) conheçam mais as pessoas em quem votam. O Brasil precisa mudar. O Parlamento brasileiro
não pode continuar como está. O povo brasileiro não
acredita em ninguém que é político. Vamos mudar
esta Pátria, e tudo depende de vocês. Vejam lá no
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computador os nomes dos safados que traem a Pátria, dos bandidos que não querem a Nação limpa e
tirem eles de lá.
Vocês, brasileiros e brasileiras, é que mandam
nesta Pátria.
Muito obrigado, minha Srª Presidenta.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, como
orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente Senadora Ana Amélia, Srª
Senadora Angela Portela, Srs. Senadores, Srs. ouvintes da Rádio Senado, Srs. telespectadores da TV
Senado, recentemente, publiquei um artigo na mídia
do meu Estado cujo título é “Esqueceram Rio Branco”,
no qual discorria sobre a insipiência da diplomacia
brasileira. Elaborei o texto motivado pelo episódio da
fuga do senador boliviano e pela demissão do então
Ministro Antônio Patriota. No texto, relembrei a extrema
habilidade o Barão do Rio Branco e de Ruy Barbosa,
que conferiram prestígio ao Brasil junto à comunidade
internacional.
Infelizmente, esse prestígio parece que está desmoronando com relação a algumas posições de características ideológicas do ex-Presidente Lula e até
a Senhora Presidente Dilma.
Agora, com as denúncias recentes de espionagem
americana, num gritante acinte à soberania nacional,
vemos mais uma vez a inação, a fraqueza do Governo
brasileiro diante de uma reação esperada pela sociedade e que não ocorre de forma concreta e corajosa.
Por isso, constato e insisto: o Itamaraty não faz
mais a gestão diplomática que lhe ensinara Rio Branco.
Ou seja, com propriedade para o momento, firmeza
e respeito aos países com os quais temos relações
de reciprocidade tanto políticas quanto econômicas.
Talvez porque não tenha da parte da Presidência
da República uma orientação que inspire posições firmes no trato das suas relações internacionais.
Agora, aflorada com mais intensidade o caso da
espionagem americana, que fere não só a pessoa da
Senhora Presidente, mas, por meio dela, a própria soberania nacional, torna-se imprescindível não apenas
a instalação da CPI da Espionagem, da qual sou um
dos subscritores, mas a sua atuação vigorosa, para que
se tenha a verdade verdadeira da extensão das ações
da Agência de Segurança Nacional Americana (NSA).
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Por final, considero tênue e extremamente cautelosa a reação dos Palácios do Planalto e do Itamaraty,
inclusive porque já se sabe e a tia Candinha – a famosa
tia Candinha, aquela que fala pelos cantos das ruas –
comenta que o governo americano manifestou a uma
alta autoridade do Governo brasileiro que não tem por
que dar satisfação da sua espionagem.
Srª Presidente, agora mudo de assunto para dizer
que o Senado está acolhendo, neste instante, representantes de associações nacionais das carreiras de
advocacia do Estado das três esferas da Federação:
nacional, estadual e municipal, sob o mote: “Autonomia
para defender o que é do povo brasileiro”.
Fui honrado, Srª Presidente, como creio que V.
Exª e todos os demais Senadores, com o convite para
participar do ato público, hoje, no auditório Petrônio
Portela, pela Associação dos Procuradores do Estado
de Mato Grosso do Sul e desejo, pois, desta Tribuna,
que tem repercussão nacional, me solidarizar com os
propósitos que levam tais entidades a proclamar a importância de políticas públicas que ampliem a proteção
do erário e propiciem informações que levem à legalidade dos atos administrativos dos agentes públicos.
Faço especial referência ao Movimento Nacional pela
Advocacia Pública e à Associação dos Procuradores
do Estado de Mato Grosso do Sul, na figura de seu
presidente, o Doutor Fábio Jun Capucho.
Na condição de Senador da República e bacharel
em Direito, sei perfeitamente da importância que a autonomia funcional, administrativa e financeira assume
para instituições como a Advocacia-Geral da União, a
Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria-Geral Federal, a Procuradoria das Autarquias e as
Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Em especial, cabe sublinhar que tal autonomia já é assegurada a todas as outras “Funções
Essenciais à Justiça”, previstas pela Constituição da
República Federativa do Brasil.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, digo-lhes com
orgulho que fui Deputado Federal Constituinte e, nessa
condição, percebo claramente que o espírito da Constituição Cidadã, como a denominou o inesquecível
Ulysses Guimarães, enfeixa as instituições típicas de
Estado, as que exercem função essencial à Justiça,
em um mesmíssimo quadrante, procurando fornecer-lhes os mesmos privilégios e vedações, conforme
sua respectiva área de competência, sem quaisquer
desníveis ou graduações.
Infelizmente, ainda que o Ministério Público e a
Advocacia Pública estejam no mesmo patamar constitucional, conforme assegura o Título IV, Capítulo 4, na
condição de “Funções Essenciais à Justiça”, falta, na
prática, uma simetria quanto a seu tratamento.
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Os avanços institucionais obtidos pelo Ministério
Público são de todo desejáveis, mas, por outro lado,
a inexistência de similaridade de prerrogativas faz
com que haja um desequilíbrio no exercício de suas
respectivas competências, pois não são raros os momentos em que tais instituições encontram-se defendendo posições jurídicas antagônicas, seja em ações
civis públicas, seja em ações de improbidade ou em
defesa de agentes políticos.
Srª Presidente, muitos se esquecem de que a
Advocacia Pública está formalmente afastada do esquema organizatório dos Poderes da República, não
se vinculando a quaisquer deles. Nas três esferas de
governo, ela exerce a defesa dos interesses do Estado.
Ao conferir assessoramento jurídico ao Poder Executivo,
sem se imiscuir propriamente no mérito das escolhas,
permite a perfeita execução das políticas públicas, a
proteção do Erário, a legalidade dos atos administrativos, além de prevenir ilícitos e evitar a judicialização
excessiva dessas políticas.
Nesse sentido, o conceito de autonomia, lato
sensu, é fundamental para o cumprimento de suas
competências e compreende algumas variáveis que
procurarei pormenorizar.
Primeiro, a obtenção de autonomia funcional não
afasta a consciência acerca das atribuições constitucionalmente previstas para as carreiras, mas as aclara,
deixando evidente que a atividade técnica não pode
ficar à mercê de interferências externas, de ordem política ou pseudo-hierárquica, sob o risco de tornar sem
sentido a própria atividade de controle e responsabilização, abrindo um largo caminho para desmandos,
omissões e atos fraudulentos.
Segundo, a autonomia administrativa obedece
a uma diretriz de racionalização de meios e estrutura, conferindo ao próprio órgão as competências para
disciplinar e implementar sua organização e funcionamento, algo que resta indiscutível em qualquer teoria
das organizações.
Terceiro, a autonomia financeira diz respeito à
possibilidade de o órgão elaborar e fazer cumprir sua
proposta orçamentária, condicionada, obviamente, à Lei
de Diretrizes Orçamentárias e a seu exame e aprovação
pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República, em perfeita conformidade com a ordem vigente.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Estou concluindo, Srª Presidente.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, reitero o meu
apoio irrestrito ao Movimento Nacional pela Advocacia
Pública. Considero justíssimas suas reivindicações e
espero poder contribuir para a rápida aprovação das
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propostas legislativas que visam sanar as assimetrias
hoje ainda restantes entre as instituições que integram
as “Funções Essenciais à Justiça”, previstas pela Constituição Federal.
O que está em jogo, Srª Presidente, não é uma
filigrana relativa ao status legal ou simples delimitação
de áreas de competência. Trata-se de um rico movimento de democratização das relações de poder que
se está desenrolando diante de nossos olhos e que,
ao cabo, haverá de dar ao Brasil uma Justiça mais
sólida, eficiente e equilibrada. É disso que se trata,
Srª Presidente!
Muito grato pela sua atenção!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Ruben Figueiró.
Convido, para fazer uso...
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM) – Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Pois não. Pela ordem, Senador Alfredo
Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Gostaria de me inscrever, como Líder do Partido da
República, para usar a tribuna.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – V. Exª está inscrito, é o próximo orador
após a oradora, que será a Senadora Angela Portela.
Agora fala o Senador Casildo, para uma comunicação
inadiável; em seguida, a Senadora Angela Portela, inscrita, e o Senador Alfredo Nascimento.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Eminente Senadora Ana Amélia,
que preside os trabalhos da sessão, caros colegas, na
última sexta-feira, lá em Santa Catarina, mais precisamente na Assembleia Legislativa em Florianópolis,
aconteceu um encontro, uma audiência pública da Comissão Mista do Senado e da Câmara sobre questões
climáticas, presidida pela Senadora Vanessa Grazziotin,
desta Casa, e tendo como Relator o Deputado José
Sarney, do Partido Verde, lá da Câmara dos Deputados.
Esta Comissão, na última sexta-feira, pela manhã,
começou seus trabalhos com a participação de diversas entidades, do Governo do Estado, da Fundação do
Meio Ambiente, de autoridades municipais, enfim, de
todos os tipos, para discutir o que vem acontecendo:
aquecimento global, condições climáticas e, principalmente, assuntos relacionados à Defesa Civil.
Então, a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, presidida pela nobre
Senadora Vanessa Grazziotin, realizou, como disse
no início, na última sexta-feira, uma audiência pública
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sobre desastres naturais, lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa.
O evento integra uma série de debates promovidos pela Comissão para levantar a realidade ambiental dos Estados e as medidas tomadas para reduzir os
prejuízos causados por eventos climáticos.
O encontro, que contou com grande participação
de técnicos e especialistas ligados à Defesa Civil, foi
abrilhantado pela participação do Ministro da Ciência e
Tecnologia, Marco Antonio Raupp, que relatou as ações
do Ministério na prevenção dos desastres naturais.
Estavam presentes, além do Ministro, o Relator da Comissão, como disse antes, Deputado Federal Sarney Filho; os Deputados Federais Esperidião
Amin e Celso Maldaner; o presidente da Assembleia,
Deputado Estadual Joares Ponticelli; a Deputada Angela Albino, representando a Assembleia Legislativa;
e assim por diante.
O Ministro ressaltou a criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden), com o objetivo de buscar conhecimentos
científicos e tecnológicos sobre as áreas consideradas
de risco e articular as defesas civis dos Estados. Atualmente, o Cemaden monitora, de forma ininterrupta,
800 áreas de risco em 342 Municípios das Regiões
Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.
Esse é, inegavelmente, o caminho: investimento
em prevenção. Lembro sempre que, para cada real
aplicado em prevenção, são economizados outros
dez na reparação dos estragos causados por desastres naturais.
Durante os trabalhos da Comissão Especial de
Defesa Civil do Senado, presidida pelo Senador Jorge Viana e em que nos coube a relatoria, tal realidade
ficou transparente.
Apresentamos algumas alternativas de mudança. Uma das propostas é a reformulação do Funcap
(Fundo Especial para Calamidades Públicas).
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Da forma como está instituído, o Fundo é inócuo, pois seus recursos devem ser utilizados
exclusivamente em reconstrução, não em prevenção.
Propomos a possibilidade de utilização para investimento em prevenção, além de novas fontes de recursos,
como uma contribuição de 1% advinda dos seguros
realizados no País.
Enquanto não mudarmos esse paradigma e garantirmos condições plenas para uma atuação preventiva, continuaremos sujeitos aos desastres climáticos
das mais variadas ordens, contando apenas com a
proteção divina.
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Parabéns, mais uma vez, à Presidente da Comissão, Senadora Vanessa Grazziotin e à sua equipe.
Quero aqui também agradecer, outra vez, o Ministro da Ciência e Tecnologia, que se dignou a acompanhar, a ir a Santa Catarina e participar desse debate que, por demais, tem sido prestigiado e muito
haverá de...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... contribuir nessa direção.
Por isso, não poderia deixar de fazer o registro...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...como catarinense, em nome dos
Senadores Luiz Henrique e Paulo Bauer, e da nossa
Bancada catarinense no Congresso Nacional – na
Câmara dos Deputados e aqui –, em relação a esse
acontecimento no último final de semana.
Por sinal, com a presença do Ministro Raupp, muito se comentou do Senador Raupp, que é catarinense
de nascimento – V. Exª que é lá de São João do Sul –,
e todo mundo comentava: “Raupp é parente?”. É, sim;
é da árvore genealógica. E dizem que um dos grandes
acontecimentos da árvore genealógica vai ocorrer desta
vez em Morrinhos, na divisa de Santa Catarina com o
Rio Grande do Sul, na terra da Senadora Ana Amélia,
ali perto de Torres, naquela região. Lá vai ocorrer um
evento, e querem convidar mais gente para prestigiar
esse encontro.
Essas são as considerações que trago, Senadora Ana Amélia, colocando e registrando esse acontecimento que houve no último final de semana, em
relação às condições climáticas, e até porque Santa
Catarina é um dos Estados que tem uma participação
de 13% em desastres nacionais. E precisamos prevenir, temos que atuar, temos que ser mais previdentes,
não podemos aguardar.
Todo ano, como tem Natal, tem virada de ano, tem
carnaval, existem os desastres, existem as correrias,
isso só no meu Estado, no de V. Exª também – no Rio
Grande do Sul. Tivemos agora, nos últimos dias, até
no Vale, na região dos Sinos...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...também enchentes. Isso é o Rio, é
São Paulo, é Minas, é no Brasil inteiro. E, onde não há
enchentes, são as secas.
Por isso que cada acontecimento desses temos
que levar com carinho e procurar mediar, constituir
as defesas civis nos seus Municípios e dar condições
para isso.
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Essas são as considerações que podia fazer, e
agradeço a tolerância de V. Exª nesta tarde.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Para retribuir a sua generosidade também,
Senador Casildo Maldaner, convido, para fazer uso da
palavra, a Senadora Angela Portela.
Senador Casildo, justiça se faça. Lembro muito
bem quando houve aquela tragédia no Rio de Janeiro,
e o senhor veio fazer uma pregação pela Defesa Civil
de prevenção, porque a Defesa Civil, no Brasil, opera
hoje para atender a emergência, mas não a prevenção.
Então, é fundamental um trabalho para fazer exatamente fundo de catástrofe e todas essas questões
relacionadas a essa prevenção que o senhor tanto
falou a respeito.
Estou fazendo apenas justiça ao seu trabalho.
Com a palavra, a Senadora Angela Portela, como
oradora inscrita.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Srª Presidente, Senadora Ana
Amélia; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, trago um
tema, nesta terça-feira, ao Plenário do Senado, que
foi abordado por vários Senadores e Senadoras, inclusive pela Senadora Ana Amélia, que é o ocorrido na
Câmara dos Deputados: a manutenção do mandato
de um Deputado que está condenado pelo Supremo
Tribunal Federal, e a necessidade de colocarmos um
ponto final no voto fechado, naquele voto que esconde
a intenção real do parlamentar.
Sem dúvida nenhuma, criou enorme constrangimento a rejeição do parecer que recomendava a
cassação de um Deputado Federal já condenado à
pena de prisão. Na verdade, trata-se de um duplo
constrangimento.
Fica evidente o confronto entre o Judiciário, que
aplicou ao Parlamentar a pena privativa de liberdade,
e o Legislativo, que manteve o seu mandato, mesmo
sem que tenha reais condições de exercê-lo.
O distanciamento foi muito grande entre os anseios da sociedade e o que foi decidido na Câmara dos
Deputados. Distanciamento ainda maior surge entre o
Congresso, que não o puniu, apesar de sentença judicial
transitada em julgado, e a opinião pública. A rejeição
à postura dos parlamentares foi imediata. Ainda não
se tem ideia precisa do seu alcance, mas é possível
prever que a imagem do Poder Legislativo saiu muito
arranhada desse episódio.
Não pretendo aqui avaliar a conduta do Deputado
em questão e muito menos julgá-lo, mas acredito que
seja praticamente unânime o reconhecimento de que
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se criou um impasse entre Legislativo e Judiciário. Isso
não é positivo para ninguém, muito menos para o País.
Liminar que acaba de ser emitida pelo Ministro
Roberto Barroso abre caminho para uma correção
de rumos. Mostra que não há sentido em preservar o
mandato, uma vez que o referido Deputado não poderá exercê-lo, pois estará cumprindo pena em regime
fechado por período que só terminará após se exaurir
o próprio mandato de Deputado.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal ainda
deverá se manifestar, e só então teremos um padrão
de conduta para a solução de situações desse gênero.
Tudo isso poderia ter sido evitado.
Desejamos chamar a atenção para o fato de que,
caso estivesse prevalecendo o princípio do voto aberto, dificilmente esse doloroso incidente se repetiria.
A transparência constitui um valor em si. Traz
consigo, porém, elemento ainda mais positivo, que é
a possibilidade de estabelecer relação muito mais próxima entre representante e representado.
Considero altamente improvável que, caso já
prevalecesse a transparência proporcionada pelo fim
do voto secreto, seria outro o resultado da votação do
parecer pela cassação.
Constatamos, portanto, Srs. Senadores, como o
voto aberto permite que se afine muito mais a posição
do Parlamento com os anseios da sociedade. Acredito que seja do interesse de todos nós, detentores de
mandato, assim como do interesse de todos os brasileiros e brasileiras.
A verdade é que, à medida que avançamos no
processo de consolidação da democracia brasileira,
não há mais como preservar o anacronismo representado pelo voto secreto.
Como já disse outras vezes desta tribuna, ocultar o voto do Parlamentar representa um atentado ao
princípio democrático. Somos aqui representantes dos
eleitores. A simples lógica da democracia exige que
esses eleitores, que nos confiaram o mandato, tenham
como saber como votamos. Devem saber como seus
mandatários votaram em todas as matérias a eles
submetidas.
Reitero também minha homenagem ao Senador Paulo Paim, que foi o autor da PEC 50, determinando voto aberto dos Parlamentares. Esse princípio
foi acolhido pelo Senado Federal após seis anos, e a
emenda foi encaminhada à Câmara dos Deputados,
onde já recebeu a aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ainda não foi, entretanto,
submetida ao Plenário.
Mas tivemos a informação de que está prevista a
votação em plenário da Câmara dos Deputados ainda
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esta semana, para acabar com voto secreto em caso
de cassação de mandatos.
Vemos hoje que o próprio Presidente da Câmara
dos Deputados anuncia sua intenção de só submeter
ao Plenário casos semelhantes após o fim do voto
secreto, como constatado em seu intento de colocar
a proposta ainda nesta semana.
Interpreto essa afirmação como o reconhecimento
de que, tivesse sido aberto o voto nesta oportunidade, a decisão efetivamente seria outra muito diferente.
A proposta de emenda constitucional do voto
aberto já devia ter sido aprovada e promulgada pelo
Congresso Nacional. Outros corpos legislativos do País
já decidiram nesse sentido, casos da Câmara Legislativa do Distrito Federal e as Assembleias Legislativas de
São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.
Portanto, nós estamos atrasados.
Se o povo é soberano, não o é o Parlamentar. Nós
recebemos um mandato representativo e ao povo devemos prestar contas. Assim como é recomendável que
mantenhamos sintonia com ele, não podemos, e não
devemos, nos envergonhar das atitudes que tomamos.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, insisto
em que devemos reconhecer e respeitar as objeções
frequentemente feitas à abertura do voto em determinadas circunstâncias.
Acreditamos, porém, que o fortalecimento de
nossa democracia e as justas demandas da população
tornaram superadas essas objeções.
A população brasileira tem todo o direito, senão
o dever, de conhecer os nossos procedimentos sob
esse ângulo.
Acredito que, tanto durante as investigações do
caso, quanto perante o Supremo Tribunal Federal e
posteriormente na Câmara dos Deputados, ao Deputado foi dada a garantia, o direito e a ampla defesa.
A partir daí, é nossa obrigação cumprir os deveres constitucionais. E, assim, devem também os eleitores conhecer nossa postura diante de questões que
envolvem a ética, como devem também constatar se
reagimos a pressões, a jogos de influência e mesmo
ao corporativismo, como aparentemente foi o caso do
Deputado. Tudo isso faz parte da função parlamentar.
Acredito, Srs. Senadores, que teremos a oportunidade de evitar que se repitam decisões desastradas,
do ponto de vista ético e do ponto de vista institucional.
Para isso será indispensável acabarmos com o voto
secreto, assim como será altamente recomendável
atendermos às cobranças do eleitorado e nos aproximarmos cada vez mais dos anseios da sociedade
brasileira, do povo, que exige mais ética na política.
Era isso, Sr. Presidente, que tinha a dizer. Muito
obrigada!
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Durante o discurso da Srª Angela Portela, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Bauer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco Minoria/
PSDB – SC) – Cumprimentando a Senadora Angela
Portela por seu brilhante pronunciamento, damos sequência aos trabalhos concedendo a palavra ao Sr.
Senador Alfredo Nascimento, em nome do PR.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, trago
um assunto de suma importância para o meu Estado
do Amazonas, por impactar negativamente a economia do Estado e o seu desenvolvimento. A lentidão na
aprovação dos processos produtivos básicos (PPBs)
da indústria local lá do Amazonas vem afetando diretamente o curso produtivo do Polo Industrial de Manaus.
A situação é delicada e requer medidas urgentes
por parte dos órgãos competentes no Governo Federal.
Para que se tenha uma ideia, já são oito as linhas de
produção de empresas instaladas no Polo Industrial
de Manaus que estão paradas, aguardando aprovação
da documentação.
Segundo a Associação dos Fabricantes de Bens
de Informática e Componentes da Amazônia (Aficam),
o motivo desse atraso é a morosidade na análise dos
processos produtivos básicos – documentação que permite a liberação da produção. Neste caso específico, o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
exterior (MDIC) é um dos responsáveis pela validação
dos PPBs. De acordo com a Aficam, a espera para receber o aval do Ministério tem ultrapassado seis meses.
As empresas do Polo Industrial de Manaus já
apresentam queda na produção de itens essenciais
para o mercado de modo geral. Cito como exemplo:
óculos de sol, condicionador de ar, máquinas recicladoras para automação bancária, turbinas hidrelétricas
com capacidade inferior a 30 megawatts, luminárias
de LED, interruptores, tomadas, plugues. Esses são
alguns dos produtos que apontam baixa produção.
Para a Federação das Indústrias do Estado do
Amazonas (Fieam), há uma espécie de retardamento na análise processual das PPBs lá na nossa Zona
Franca de Manaus, se comparada com outros Estados
da Federação, cuja regulamentação sai em menos de
um mês.
Além de contribuir com a queda na produção de
itens como esses que mencionei, o maior prejuízo,
motivo de minha preocupação, é o fato de inibir as
empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus de
promover novos negócios e implantar novas linhas de
produção no Amazonas. Ou seja, o Estado do Amazonas deixa de produzir, de gerar emprego e de aumen-
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tar sua receita, por falta de celeridade na liberação da
documentação. Essa morosidade por parte dos órgãos
executivos do Governo Federal vem causando um clima de insatisfação nas empresas instaladas no Polo
Industrial de Manaus.
Não podemos perder de vista que, quando uma
empresa decide investir em uma região, essa mesma
empresa define também um cronograma de trabalho,
que determina sua execução física e financeira.
Quando ocorrem atrasos na liberação da documentação por parte da União, a indústria passa a ter
prejuízos antes mesmo de começar a produzir. Por essa
razão, os investimentos de qualquer empresa, principalmente lá na Zona Franca de Manaus, não podem
ficar a reboque de decisões meramente burocráticas.
É preciso que o Ministério da Indústria e Comércio dê
agilidade na análise dos projetos ou, no mínimo, dê a
mesma celeridade que dedica às empresas do Estado
de São Paulo, por exemplo. Afinal, a indústria é um dos
segmentos mais importantes para o crescimento da
economia do Brasil e, no caso do Amazonas, é o pulmão
do desenvolvimento socioeconômico do meu Estado.
Faço um apelo ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que, recentemente,
na figura do Ministro Fernando Pimentel, participou
da última reunião do Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em que foi autorizado mais de US$1 bilhão em
investimentos no Polo Industrial de Manaus. É de conhecimento de todos os brasileiros que, por mais de
quatro décadas, a Zona Franca de Manaus é sinônimo
de desenvolvimento do meu Estado do Amazonas, é
motor do crescimento econômico do Estado e, portanto, precisa de investimentos robustos para criar novas
oportunidades de emprego e geração de receita para
o Amazonas. No entanto, é preciso também que os
trâmites das documentações para a regulamentação
dos projetos, sejam eles de expansão ou de ampliação
de novas linhas de produção, ocorram em tempo hábil
para a continuidade constante e crescente das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus.
São muitos os desafios que ainda precisam ser
superados para alavancar cada vez mais a Zona Franca de Manaus, como a melhoria da infraestrutura local
e a capacitação permanente da mão de obra. Esses
desafios exigem um prazo maior para vencê-los. Já a
burocracia e seus trâmites podem ser resolvidos de
imediato.
Para encerrar, Sr. Presidente, estou oficiando ao
Ministro da Indústria e Comércio esse pedido e essa
minha preocupação no sentido de que os processos
produtivos básicos para a implantação de novos projetos industriais ou ampliação de projetos já existen-
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tes na Zona Franca de Manaus recebam o tratamento
que devem receber para que o Amazonas continue a
crescer, gerando emprego para a população do meu
Estado do Amazonas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco Minoria/
PSDB – SC) – Cumprimentamos o Senador Alfredo
Nascimento por seu pronunciamento em nome do PR,
na condição de Líder do Partido.
Diante da ausência do Senador Pedro Simon,
que se encontrava inscrito, do Senador Pedro Taques
e do Senador Wellington Dias, concedo a palavra ao
inscrito pela ordem, Senador Cícero Lucena, pelo prazo de dez minutos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
tema que eu trago a esta tribuna é a questão da Medida Provisória nº 623.
Eu quero, neste discurso breve, reiterar o compromisso que tenho com os pequenos agricultores brasileiros que exploram a terra em regime de agricultura
familiar. É do conhecimento de todos a rigorosa seca
que tem assolado o semiárido nordestino desde abril,
seca que já ultrapassou os limites da área de atuação
da Sudene e vem castigando alguns outros Municípios
fora dessa área e em torno dela.
A essas famílias, eu quero dizer que este Senador pelo Estado da Paraíba não medirá esforços para
fazer aprovar, no mais curto tempo possível, a Medida
Provisória nº 623, que trata do alívio imediato às dívidas
desses pequenos agricultores. Eu sou o relator dessa
proposição, a Medida Provisória nº 623, de 19 de julho
de 2013, que se encontra em tramitação nesta Casa.
O objetivo dessa medida provisória é complementar a Lei nº 12.844, também de 19 de julho de
2013, e estender aos pequenos agricultores de cerca de trezentos Municípios que estão fora do âmbito
da Sudene os benefícios previstos pela lei quanto ao
abatimento da dívida contratada, abatimento esse que
será subsidiado com recursos do Tesouro Nacional.
Nesses cerca de trezentos Municípios, Senador Paulo
Bauer, se decretou situação de emergência ou calamidade pública, situação que foi reconhecida em nível
municipal, estadual e também pelo Governo Federal.
De modo mais resumido, o Tesouro arcará com
as despesas incorridas no perdão de parte da dívida
desses pequenos agricultores vitimados pela seca ao
longo dos anos, agora não somente os que residem
em Municípios dentro da área de atuação da Sudene,
mas também os que residem e produzem em Municí-
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pios em situação de emergência ou calamidade que
se situam no entorno dessa área.
Assim é que, de acordo com a medida provisória,
da qual eu sou Relator, as dívidas contratadas de até
R$15 mil – preço originário – terão desconto de 65%;
para valores de R$15 mil a 35 mil, o desconto é de 45%;
e finalmente, para valores superiores a R$35 mil até
o teto de R$100 mil, o desconto é de 40%. A medida
provisória chama esse abatimento ou desconto com
o nome de rebate, que é uma palavra com o mesmo
significado que as outras.
Constata-se, assim, o socorro mais justo que a
União está prestando e continuará prestando aos pequenos agricultores, principalmente nordestinos, que
produzem a comida para si e para o povo, mas que,
para fazê-lo, veem-se na contingência de ter de lutar,
de tempos em tempos, com um inimigo inclemente que
está fora do controle deles, que é a estiagem, é a seca.
Da maneira com que estava sendo feito, executando a dívida desses pequenos agricultores sem
a menor avaliação do contexto inserido, isso estava
levando ao sacrifício inúmeras famílias, que perdiam
seu único meio de sobrevivência. Por várias vezes denunciei nesta tribuna que, da forma com que o Banco
do Nordeste estava procedendo, ia se tornar o maior
latifundiário deste País.
A medida provisória que relatarei, votando em
favor da aprovação, é um instrumento de governo colocado à disposição desses agricultores. É desenhado
esse instrumento para beneficiar apenas os pequenos,
os mais vulneráveis, os que contam com poucos recursos próprios para fazer face à calamidade climática.
Quanto menor o agricultor, quanto menor o valor da
sua dívida, mais alto é o desconto que será concedido.
Para se ter ideia, a assistência do Governo este
ano disponibilizou mais de R$2 bilhões de recursos
no Banco do Nordeste para os empréstimos, mas o
pequeno agricultor estava inadimplente e, consequentemente, não usufruiu dessa abertura de crédito e não
pôde ter os seus benefícios.
Iremos fazer audiências públicas, onde serão
apresentados pleitos, os quais serão analisados e, se forem justos, como acredito que o são, iremos atendê-los.
E é assim, Srªs e Srs. Senadores, prezados agricultores brasileiros, que o Estado cumpre seu papel de
apoiar aqueles homens e mulheres que lavram o campo e que criam o gado miúdo, aqueles que produzem,
basicamente, comida, essa que chega aos pequenos
mercados do interior e abastece as grandes redes de
supermercados das capitais e das cidades maiores.
Há também o objetivo de fixar o homem no campo, tentando impedir, ao máximo, o êxodo rural. Que
nossos agricultores possam continuar morando onde
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têm suas raízes, onde nasceram, onde trabalham, onde
gostam de viver, sem que seja necessária essa coisa
triste que é a separação de famílias, quando o chefe da
casa tem de sair de seu Município, da sua terra, para
buscar o sustento da família longe de onde nasceu,
de onde tem suas raízes, submetendo-se, na maioria
das vezes, às cidades grandes com todas as injustiças
sociais que predominam no nosso País.
Termino esta breve intervenção na tarde de hoje,
confortando esses pequenos agricultores, no sentido
de que estamos todos, nesta Casa, atentos a seu sofrimento. A ajuda deve estar chegando, e espero que seja
rápida. Aguardem, confiantes! Estaremos abertos para
o diálogo e para acatar aquilo que melhor possa contribuir para a qualidade de vida do pequeno agricultor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Bauer. Bloco Minoria/
PSDB – SC) – Cumprimento o Senador Cícero Lucena
pelo pronunciamento que acaba de fazer.
Recebemos aqui na mesa uma solicitação do Líder do Bloco Parlamentar União e Força, Senador Gim
Argello, para que o eminente Senador Blairo Maggi pudesse usar da palavra em nome da Liderança daquele
Bloco. Por essa razão, eu concedo, com muito prazer,
por cinco minutos, a palavra a S. Exª o Senador Blairo
Maggi. Depois do Senador Blairo Maggi, está inscrito
o Senador Humberto Costa e, depois, eu mesmo farei
uso da palavra pela ordem de inscrição.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado e também da TV Senado, minhas
senhoras e meus senhores, quero trazer aqui a este
plenário um assunto que nos preocupa a todos e ao
conjunto da sociedade brasileira. Trata-se, Sr. Presidente, da economia do nosso País, que já não surfa
mais na boa onda do cenário internacional e, de alguns
anos para cá, dá sinais de cansaço e perda de fôlego
nas mais diversas atividades.
Se a política econômica do Governo é errática,
as previsões para o cenário da nossa economia para
o fim deste ano não são nada boas. E o leve respiro
que tivemos em junho está longe de se configurar uma
tendência. O mercado financeiro simplesmente ignora
os movimentos do Banco Central no câmbio, e o dólar
segue a sua trajetória de alta.
A inflação não dá sinais de arrefecimento, e a atividade econômica aponta, como dizem os analistas, se
não para um quadro claro de recessão, para o de uma
acentuada desaceleração no final do ano.
A retrospectiva da atividade econômica feita pelo
Banco Central, Sr. Presidente, de junho do ano passado
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até junho deste ano, mostra uma trajetória cíclica de
sobe e desce. É de 0,5% em um mês, depois a queda
de 1% no outro, e assim por diante. Ou seja, Srs. Senadores, esse movimento de altos e baixos, sempre
muito próximo de zero, não produz riqueza efetiva, não
cria novos empregos, mas, quando cria, são sazonais,
reprime a arrecadação de impostos, que, se está boa,
poderia estar muito melhor. Enfim, a se manter o ritmo que aí está, caminharemos inexoravelmente para
uma recessão.
Eu quero dizer aqui, como empresário do agronegócio, que, assim como a economia em geral, o
campo também sente muito os efeitos desta política
econômica sem rumos, ancorada somente na taxa de
juros como instrumento de combate à inflação.
E vejam que, se não fosse o agronegócio, esse
quadro teria sido bem pior. Tivemos um superávit de
quase US$50 bilhões no primeiro semestre de 2013,
num crescimento de mais de 10% sobre o mesmo período do ano anterior.
E há um setor específico do agronegócio brasileiro que nos ajudou nesse desempenho e que, em
poucos anos de atividade, já contribuiu muito com o
País em termos de PIB, geração de empregos, inclusão do homem do campo na agroindústria, e pode
contribuir muito mais.
Falo, Sr. Presidente, do biodiesel, um segmento
novo e moderno, de alta tecnologia, e dedicado a um
produto igualmente inovador, que é a cara dos novos
tempos. Um combustível verde, que não polui e, por
isso, ajuda a reduzir as internações hospitalares por
problemas respiratórios, além de prevenir mortes pelos mesmos motivos.
Os benefícios deste biocombustível são transversais, com presença em várias áreas: no ambiental, polui bem menos que o diesel fóssil. São cerca de
60% a menos nas emissões de gases de efeito estufa.
Na saúde pública, como já disse, ao desafogar
os hospitais com menos internações por problemas de
ar poluído, o que permite planejar melhor as políticas,
otimizando as destinações...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – ... de recursos da União, dos Estados e
dos Municípios.
No social, ao beneficiar mais de 105 mil famílias
de pequenos agricultores que fornecem matéria-prima
para as usinas. Só no ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a produção de biodiesel
transferiu R$2 bilhões para as famílias, um valor bem
maior que todo o orçamento para a reforma agrária.
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Aqui eu faço um parêntese para dizer que o número de famílias beneficiadas está caindo. Ele já foi
mais de 105 mil e hoje é pouco mais de 92 mil famílias.
Isso preocupa técnicos do MDA, que já começam a dizer que só com a expansão do setor de biodiesel será
possível ampliar os benefícios do programa.
Então, se querem fazer política social com um
segmento da economia, tudo bem, mas têm de fazer
esse segmento prosperar para poder alavancar o social
e atingir os resultados a que se propõem.
O Ministro Pepe Vargas já disse que sua pasta
sempre aplaudirá o fomento do setor do biodiesel, pois
ele tem se traduzido no maior programa de transferência de renda que o País já viu.
A compra de matéria-prima da agricultura familiar
pressupõe que a indústria forneça assistência técnica
e insumos, o que representa gastos de mais de R$10
milhões por ano, e o MDA coloca outros R$25 milhões.
Portanto, não vamos desperdiçar também esta
iniciativa que é fantástica e que fez do programa brasileiro de produção de biodiesel o único no mundo
com esse viés de inclusão social e econômica e de
valorização do nosso agricultor, sem falar na sua fixação no campo. Afinal, qual é o custo para sociedade
do produtor rural que vai para as grandes cidades em
busca de oportunidades?
Por fim, Srªs e Srs. Senadores, quero falar do
aspecto econômico, onde o setor do biodiesel dá um
show de desempenho e contribuição ao País em todos
os sentidos. Processar biodiesel no Brasil gera 113%
mais empregos do que refinar diesel.
Segundo a Fundação de Pesquisas Econômicas, a Fipe, da Universidade de São Paulo, de 2008
a 2011, quando a mistura do biocombustível passou
de pouco mais de 2% para os atuais 5% por litro de
diesel, a produção de biodiesel gerou R$12 bilhões
no PIB. No mesmo período, a atividade economizou
R$11,5 bilhões na balança comercial em importações
de diesel fóssil.
Então, Sr. Presidente, não dá para entender por
que com uma indústria jovem e pujante, que já investiu
mais de R$4 bilhões para se estruturar e criar quase
90 mil empregos, o Governo insiste em importar diesel sem parar. E o pior: pagando mais caro pelo litro
do derivado de petróleo do que está custando hoje um
litro de biodiesel produzido aqui dentro.
Se a política econômica do Governo parece sem
rumo, eu não sei o que dizer da energética. No ano
passado, a Petrobras importou quase 8 bilhões de litros
de diesel, pagando por eles US$6,6 bilhões. Em 2013,
só até junho, já foram importados 5,6 bilhões de litros,
com desembolsos de mais de US$4,5 bilhões para pa-
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gar esse mar de diesel. Nesse ritmo, o Brasil vai gastar
quase US$9 bilhões até dezembro importando diesel.
Com a alta do dólar agora, em julho, o litro do
diesel importado passou de R$1,68, em junho, para
R$1,80, no mês passado, quando entraram no País
670 milhões de litros de diesel, num acréscimo de
53% sobre junho.
Imaginem, agora, com a moeda americana ao
redor dos R$2,40? O litro do diesel vai valer quase
R$2,00. Enquanto isso, o litro do biodiesel está na casa
do R$1,70. E olhem que há usina vendendo a R$1,66,
como se viu no último leilão da ANP, no início deste mês.
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – E a Petrobras revende o diesel para as
distribuidoras com preços que variam de R$1,38 a
R$1,47, mas ele chega à bomba, para os consumidores, a R$2,33 o litro.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores –
e aqui eu já me encaminho para concluir –, nós não
podemos deixar de perguntar por que continuar importando um derivado de petróleo que é muito mais
poluente e caro se temos aqui mesmo um combustível
verde mais barato? Por que gerar emprego lá fora e
não aqui dentro? Não dá para entender.
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR –
MT) – Nos últimos sete anos, meus senhores e minhas
senhoras, o déficit da balança comercial de petróleo e
derivados superou os R$57 bilhões. Isso é mais que
os 50 bilhões que o Governo pretende investir ao levar
o setor privado a investir este ano em infraestrutura.
No ano passado, a balança comercial total do
nosso País teve um superávit de quase US$20 bilhões. Se não fossem os 6,6 bilhões em importação
de diesel, essa conta poderia ser maior em 34%. E
os 50 bilhões de saldo positivo do agronegócio neste
ano, de que falei antes, poderiam ser muito mais se
nossa postura no comércio exterior valorizasse mais
os produtos industrializados, que agregam mais valor
à balança comercial.
Por exemplo, acabamos de bater um recorde
na exportação de soja em grão, mas, se exportarmos
mais farelo de soja, o preço da tonelada será maior.
A mesma coisa vale para a carne de animais alimentados com esse farelo. E, é claro, se exportarmos
biodiesel, nossas vendas teriam muito mais divisas.
O setor produtivo do biocombustível já começa a
fazê-lo, mas ainda de forma a testar o mercado externo
porque também para isso o Governo não tem nenhuma
política, como acontece, por exemplo, na Argentina.
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Mas, claro, se não há política para o mercado interno
de biodiesel, o que dizer para o mercado externo.
Se o Governo aumentar a mistura de biodiesel
de 5% para 7%, o País deixará de importar 460 milhões de litros de diesel, numa economia de US$376
milhões para os cofres brasileiros.
Assim, o Brasil estará gerando mais 50 mil novos empregos...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – ... postos de trabalho, e agregando R$13,5
bilhões no nosso Produto Interno Bruto.
Mas será que ninguém vê isso no Governo? E
não me venham falar em risco de oferta de soja para
abastecer o mercado de alimentos ou mesmo o de
biodiesel porque as usinas estão com mais de 60% de
capacidade ociosa, prontas para produzir o suficiente
para atender um mercado com mais de 10% de mistura atualmente.
Além disso, basta ver as projeções de área plantada do grão no Ministério da Agricultura e a safra
recorde que tivemos este ano, acima dos 80 milhões
de toneladas. E também não se aplica o argumento
da área econômica de que o biodiesel é inflacionário.
A Fipe mostrou a quem quisesse ver...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Já vou encerrar, Presidente.
A Fipe mostrou a quem quiser ver, na Casa Civil, no Ministério das Minas e Energia e no Ministério
de Economia, que o impacto do biodiesel na inflação
é pífio: 0,037 pontos percentuais em relação ao diesel produzido aqui, e 0,034 pontos sobre o importado.
A Fundação Getúlio Vargas já tinha mostrado,
em outro estudo, que a mistura de 10% de biodiesel
teria um impacto de 0,0021% na inflação. Ou seja, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos falar sério.
Está na hora de parar de fazer proselitismo eleitoral
com as contas de uma empresa da tradição e do porte
da Petrobras para ficar importando derivados de petróleo a um preço e revendê-lo subsidiado aqui dentro
para segurar a inflação.
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Só o preço do diesel está 27% mais barato que o do mercado internacional. Mas a Petrobras
paga por ele o preço que está lá fora.
Então, quero deixar aqui o meu registro de completa estupefação, como imagino que seja a mesma
das Srªs e dos Srs. Senadores, diante de uma situação simplesmente incompreensível, que é a direção
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que o Governo dá a sua política energética, ponto do
diesel e do biodiesel.
Faço questão de salientar que sei muito bem que
o biocombustível, nesse caso, é um complemento ao
diesel, como é o etanol para a gasolina.
Não há competição, não há uma visão – nem minha nem do setor produtivo, tenho certeza – de substituição destas matrizes.
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Mas, por favor, é uma questão de bom
senso, em nome da economia de divisas, da melhoria
da qualidade do ar que nossas famílias respiram, do
combate ao sucateamento da Petrobras, da geração
de emprego e renda no campo.
Por fim, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em nome do Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel, que é um projeto do governo brasileiro, não uma iniciativa dos empresários que foram
lá bater na porta do Palácio para conseguir. Não, foi o
governo que lançou o Programa e convenceu os empresários a apostarem e investirem nessa iniciativa,
ao que eles prontamente atenderam, numa prova de
confiança e crença no futuro do programa e do País.
O Brasil, meus senhores e minhas senhoras,
sempre terá um futuro; já o Programa Nacional do
Biodiesel, não sei.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr.
Paulo Bauer deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Com a palavra, o Senador inscrito
Humberto Costa.
Parabenizo o Senador Blairo, que é autoridade
no assunto e que chama a atenção do Governo à sua
responsabilidade quanto ao setor agrícola, produtivo,
à questão ambiental e à economia do nosso País.
Antes de passar a palavra ao Senador Humberto
Costa, registro, com satisfação, a presença dos estudantes do curso de Direito da Faculdade de Direito de
Franca, São Paulo. Sejam bem-vindos!
Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho à tribuna, na tarde de
hoje, para fazer a prestação de contas da visita que
a Comissão Externa Temporária para acompanhar os
trabalhos do Programa de Transposição e Revitalização
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do Rio São Francisco realizou, na semana passada,
no Estado de Pernambuco.
Estivemos em Serra Talhada não somente para
fazermos o acompanhamento, que já tivemos oportunidade de fazer, por duas vezes, o acompanhamento
das obras, o acompanhamento do processo de mobilização de trabalhadores, mas também para discutir com
prefeitos, vereadores e sociedade civil as repercussões
da obra de transposição para os nordestinos, especialmente aqueles que vivem na região do Semiárido.
O Senado tem plena convicção da importância
dessa obra, tanto que criou essa Comissão Especial,
que vem fazendo esse acompanhamento para, inclusive, cobrar do Governo Federal prazos, cronograma
para a obra, já que essa é a maior obra de infraestrutura hídrica em execução por parte do Governo Federal. É uma obra que teve seus problemas, dentre eles,
a necessidade de realização de aprimoramentos nos
projetos, especialmente no projeto executivo, e a necessidade de realização de novas licitações.
Portanto, o Senado tem a compreensão da importância que essa obra tem para o crescimento do
Nordeste e pelo fato de que ela beneficiará 12 milhões
de pessoas que moram em 391 Municípios, de quatro
Estados: Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande
do Norte. É uma obra orçada em mais de R$8 bilhões
e que tem no cronograma a sua conclusão prevista
para o ano de 2015.
É importante relembrar que essa obra foi uma iniciativa do Presidente Lula, que deu a ela apoio integral,
com o objetivo de garantir ao Sertão nordestino, aos
sertanejos a possibilidade de viverem em uma melhor
condição, de poderem ter acesso à água para o consumo humano, para as necessidades mais básicas, mas
também para as atividades de criação de animais e
de agricultura, e, com toda a certeza também, para a
criação das condições de infraestrutura que permitam
ao Semiárido nordestino receber investimentos industriais na área de serviços, ações essas que necessitam
fundamentalmente da água como algo extremamente
necessário para esses investimentos.
Pois bem, na sexta-feira, fizemos a visita às obas
do projeto, no Município de Custódia, e, depois, tivemos uma audiência pública em Serra Talhada, com a
presença do Presidente da nossa Comissão, Senador
Vital do Rêgo, vários prefeitos da região, vereadores,
representantes da sociedade civil, com a presença
também do Senador Armando Monteiro que lá esteve, mas no momento em que já tínhamos concluído os
trabalhos daquela audiência, mas que, de toda forma,
prestigiou esta Comissão.
E lá pudemos ouvir do Ministério da Integração
Nacional as informações sobre o andamento de todas
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as obras. Tivemos o conhecimento de que, de todos os
lotes que formam a estrutura da obra, apenas um último se encontra em processo de licitação, para, muito
em breve, já poder começar a arregimentação de trabalhadores, a colocação das máquinas e a retomada
da obra em toda a sua extensão.
Provavelmente a Presidenta Dilma estará lá,
neste mês de setembro, para constatar in loco que
não existem mais partes dessa obra com algum tipo
de paralisação.
Recentemente foi dada a ordem de serviço para
as obras que atenderão a Paraíba. Esse foi um evento
extremamente importante, porque a previsão do início
dessas obras, na Paraíba, era depois que as demais
estivessem concluídas
Isso é fundamental, porque sabemos que o projeto de transposição do São Francisco vai produzir a
segurança hídrica que todos nós no Nordeste almejamos. Apesar de termos um regime de chuvas bastante
regular no Nordeste, podendo-se dizer até marcado
pela escassez, não temos formas adequadas de armazenamento dessa água. Há também o problema
do desperdício, por conta da evaporação da água, e
as poucas chuvas que caem naquela região. Com a
transposição do São Francisco, com o fluxo de água
permanente, teremos uma condição muito melhor de
lidar com os reservatórios, com os açudes, garantindo
assim um abastecimento importante e um aproveitamento dessas águas de 20% a 35% a mais do que
temos hoje.
Oferta de água e uma série de ações paralelas
estão sendo desenvolvidas no Nordeste, tais como o
processo de ampliação do crédito agrícola, de fortalecimento da agricultura familiar, de obras de infraestrtutura que ali se realizam. Inclusive, manifestamos
aqui a nossa preocupação com o fato de que teremos
uma paralisação, cremos nós, temporária das obras da
Transnordestina, que, junto com a transposição, representam, sem dúvida, uma expectativa, uma esperança
muito grande para o Nordeste, para os nordestinos e
um impacto econômico muito importante em toda a
nossa Região.
Portanto, Sr. Presidente, eu venho fazer essa
prestação de contas para dizer que, na condição de
Relator dessa Comissão, continuo convencido de que
o Governo Dilma conseguirá cumprir o cronograma recém-divulgado de nós termos, no ano que vem, 2014,
em cada um dos eixos, no Eixo Leste e no Eixo Norte,
100km de canais com água da transposição do São
Francisco e já abastecendo um conjunto de cidades,
de vilas. Várias obras complementares, é bom que se
diga, são realizadas por companhias estaduais, mas
são recursos do Governo Federal. É assim a Adutora
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do Agreste, no meu Estado, é assim a Adutora do Pajeú, em Pernambuco, são assim as obras do Água para
Todos no nosso Estado e em todo Nordeste também.
Mas eu ouço, para concluir o meu pronunciamento, o aparte do Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senador Humberto Costa, eu quero,
primeiro, me congratular com V. Exª pela sua atuação
como integrante dessa Comissão Especial que o Senado criou para o acompanhamento e fiscalização das
obras da Transposição. Sabe bem V. Exª que essa é
uma obra fundamental para criar uma infraestrutura
hídrica na região que possa dar suporte não apenas
às atividades produtivas, mas também, sobretudo, criar
as condições necessárias para que a região possa, de
alguma maneira, enfrentar esse fenômeno recorrente,
cíclico, que é o fenômeno da seca. Como V. Exª fez
referência a nossa passagem em Serra Talhada, eu
quero dizer que, embora não sendo membro da Comissão, eu fiz um grande esforço para chegar ainda
a tempo de participar da audiência feita lá na Câmara
Municipal de Serra Talhada, exatamente que para que,
com a minha presença, eu pudesse dar um testemunho, um reconhecimento ao importante papel que essa
Comissão desempenha, exatamente para fiscalizar e
acompanhar essa obra que é fundamental. Vejo com
satisfação, pelas informações que V. Exª traz, que praticamente todas as frentes estão remobilizadas e já é
possível agora antecipar, com um mínimo de segurança, o prazo de conclusão dessa importante obra, que
já está com algum atraso em relação ao cronograma
original. E quero aproveitar para manifestar aqui uma
preocupação com essa notícia ruim que tivemos. V.
Exª nos traz uma notícia muito auspiciosa em relação
à perspectiva de conclusão da transposição, mas, de
outro lado, infelizmente, a Transnordestina vive um momento delicado, na medida em que houve uma rescisão
do contrato da empresa operadora com a construtora
que vinha tocando o empreendimento. Portanto, com
relação à Transnordestina, ficamos numa situação de
grande apreensão no que diz respeito à retomada
dessa obra, que é fundamental para toda a logística
regional. Então, era esse o registro que eu queria fazer
a V. Exª, agradecendo a oportunidade.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço o aparte de V. Exª e incorporo integralmente sua preocupação com a situação da
ferrovia Transnordestina. Tenho certeza de que estaremos ombreados nessa luta para que essa obra seja
retomada e possa servir a todo o Nordeste.
Quero só, para concluir, agradecer a presença
do Presidente da nossa Comissão, Senador Vital do
Rêgo; agradecer também a recepção que tivemos do
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Prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque; agradecer
a paciência de V. Exª, Sr. Presidente; e a gentileza do
nobre Senador Paulo Bauer, que permutou comigo a
sua fala nesta tribuna.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Eu que agradeço, Senador Humberto Costa, até registrando que eu estava programado
para viajar e não me foi possível.
Mas, na segunda-feira, em Monteiro, na mesma
semana, foi dada a ordem de serviço do trecho a que
V. Exª se referiu, para que a obra recomece, partindo
de Monteiro, projeto esse de que tive a honra de participar, como ministro do governo Fernando Henrique
Cardoso. Inicialmente, o projeto da transposição lançado por Itamar Franco não contemplava a Paraíba nem
parte de Pernambuco com o Eixo Leste.
E, sabendo da preocupação de uma cidade como
Campina Grande –futuramente, João Pessoa precisará
da água da transposição para também se abastecer
–, nós conseguimos incluir o Eixo Leste no projeto
da transposição do Rio São Francisco, beneficiando
parte de Pernambuco e a grande maioria da Paraíba, pois sabemos da importância. Só para V. Exª ter
a real dimensão do que isso representa na Paraíba,
todo o trecho da Paraíba será através do leito do Rio
Paraíba, consequentemente o trecho mais barato da
transposição.
O açude de Boqueirão, hoje, com a seca que assolou o Nordeste nos últimos tempos, está com apenas
45% da sua capacidade, uma demonstração clara de
que é urgente a ação dessa obra da transposição do
São Francisco, que todos nós nos juntamos para que
ela possa ocorrer.
Da mesma forma, quero dizer também que me
somo a V. Exª, Senador, no sentido da preocupação
com a Transnordestina, já que, graças ao acolhimento de uma emenda de nossa autoria, na Comissão de
Infraestrutura, pelo Senador Dornelles, a Transnordestina, que, antes, era injusta com a Paraíba, passou,
então, a ter a possibilidade de ser feito o ramal da
Paraíba da Transnordestina. Então, a paralisação da
obra da Transnordestina será, sem dúvida nenhuma,
uma luta de todos nós para que, o mais rápido possível, possa ocorrer.
Portanto, meu muito obrigado também a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Cumprimentando as Srªs Senadoras e os
Srs. Senadores, bem como S. Exª o Presidente desta sessão, eminente Senador Cícero Lucena, desejo,
nesta oportunidade, apresentar um pronunciamento
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que considero ser oportuno, dada a circunstância do
momento que vivemos e, principalmente, da expectativa que a sociedade, sobretudo o setor empresarial,
tem em relação a esta matéria.
Meu objetivo hoje, ao ocupar esta tribuna, é chamar a atenção para uma questão de suma importância
e que não tem recebido o devido cuidado do Governo
Federal: a necessária revisão dos valores para o enquadramento das micro e pequenas empresas no Simples
Nacional, conhecido como Supersimples.
O Simples Nacional é um sistema integrado de
arrecadação, cobrança e fiscalização de recursos,
criado para facilitar a atividade do micro e pequeno
empreendedor, que reúne o pagamento de diversos
tributos em uma única conta, com tratamento tributário
diferenciado e favorecido.
É um tema com o qual, Sr. Presidente, pessoalmente, tenho muita afinidade, pois além de ter formação
em Ciências Contábeis, fui o Relator, quando exercia
mandato de Deputado Federal, da Medida Provisória
nº 1.526, em 1996, que deu origem à Lei nº 9.317,
que instituiu o Simples Federal, no governo Fernando
Henrique Cardoso.
Em 2006, o Simples Federal deu lugar ao Supersimples, instituído pela Lei Complementar nº 123,
que passou a abranger, além de tributos federais, as
cobranças estaduais e municipais. Estabeleceu-se
como teto para enquadramento no Simples Nacional
uma receita anual bruta igual ou inferior a R$240 mil
para microempresas e R$2,4 milhões para empresas
de pequeno porte – o Senador Armando Monteiro conhece muito bem o assunto como ex-Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, como ex-Deputado
e como eminente Senador.
Aquele era um teto adequado para aquele momento. A Lei Complementar nº 139, de 2011, reajustou
esse teto em 50%, estabelecendo, a partir de 2012, o
valor máximo de R$360 mil para microempresas e de
R$3,6 milhões para empresas de pequeno porte, beneficiando um número ainda maior de empresas. No
entanto, Sr. Presidente, hoje, muitas dessas empresas
correm o risco de perder o direito ao Supersimples,
pois sua receita bruta anual está estourando o teto,
está ultrapassando esses valores, e, na maioria dos
casos, Senador Blairo Maggi, isso não acontece porque essas empresas estão crescendo e faturando mais.
Isso acontece por culpa dos índices inflacionários que
vivemos no ano de 2012 e também neste ano de 2013.
A inflação, como todos sabemos, eleva artificialmente o faturamento das empresas. O valor que
entra a mais não representa lucro, pois as despesas
crescem na mesma proporção, quando não até mais.
A inflação oficial de 2012, medida pelo IPCA do IBGE,
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fechou em 5,84%. Os analistas de mercado e o próprio Banco Central preveem índice igual ou maior para
2013. Assim, chegaremos a 2014 com uma inflação
acumulada de pelo menos 12% nos dois anos, desde
a última revisão do teto do Simples Nacional.
Muitas empresas, Sr. Presidente, serão obrigadas
a deixar o sistema sem que tenham mudado seu perfil
de negócio. As consequências para essas empresas e
seus funcionários serão catastróficas, Senador Mário
Couto. Elas precisarão passar por ajustes dolorosos,
o que poderá levar à perda de produtividade e até a
demissões. É possível que muitas empresas optem
inclusive por reduzir seu tamanho, decidam abrir mão
de buscar o crescimento, para não correrem o risco
de perderem seu enquadramento no Supersimples.
Só para mencionar um exemplo, Florianópolis
é uma cidade turística, capital do meu Estado, Santa
Catarina. Eu vi, no período anterior àquela correção
de 50%, restaurante fechar portas em pleno mês de
dezembro, para não ter que cair para uma outra faixa
de contribuintes. Fechar um restaurante de uma cidade turística no mês de dezembro é, realmente, algo
espantoso, mas acontece.
Eu também vi e vejo muitas vezes Brasil afora
pessoas que têm pequenos negócios desmembrarem
esse negócio e abrirem outro no nome de algum conhecido, de algum funcionário, ou até de um parente, para
exatamente continuar se beneficiando do Supersimples.
Nós não podemos permitir que coisas desse tipo
aconteçam. Nós precisamos reajustar a tabela do Simples, e aí manter tudo dentro da legalidade, em benefício
do Brasil e da receita tributária coerente e adequada.
Já ouço S. Exª, o Senador Armando Monteiro.
Apenas quero dizer adicionalmente: estamos falando de um universo que engloba mais de 90% das
empresas do nosso País, que emprega quase 60%
dos trabalhadores brasileiros. É um setor que precisa
ser constantemente estimulado e protegido. Reajustar
o teto do Simples pelo índice de inflação não significa, de forma alguma, promover a indexação da economia, nem gerar mais inflação. Pelo contrário. Essa
medida pode até mesmo ajudar a conter a escalada
inflacionária, visto que contribuirá para o aumento dos
fatores de produção em nosso País. Contribuirá para
aumentar a oferta de produtos ante uma demanda
ainda muito aquecida.
Por isso tudo, é fundamental que se promova um
ajuste de pelo menos 12% no teto do Supersimples.
Lembremos, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que esta
mudança está sujeita à regra constitucional da anterioridade tributária. Precisamos promover o ajuste ainda
este ano, para que ele já possa valer a partir de 2014.
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E agora ouço, com muito prazer, o aparte que
me solicitou o eminente Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/PTB – PE) – Senador Paulo Bauer, V. Exª traz um
assunto de grande importância, e é muito oportuno o
pronunciamento de V. Exª, porque, como V. Exª bem
coloca, nós convivemos com esse problema que é a
defasagem das faixas do Simples, num País que ainda
tem uma inflação relativamente alta. E não nos iludamos: o Brasil tem uma inflação alta – 6%, 5,5%, para os
padrões internacionais, é uma inflação alta. Portanto,
o efeito inflacionário sobre essas faixas faz com que, a
cada dois anos, nós tenhamos – como V. Exª muito bem
coloca – uma defasagem acentuada, o que nos leva a
artifícios que são frequentemente esses de criar outra
empresa. Mas eu queria acrescentar ao pronunciamento
de V. Exª aquilo que, a meu ver, representa hoje uma
nova agenda para as micro e pequenas empresas,
dentro dessa visão de que temos novos desafios. E eu
sei que isso não escapa à compreensão de V. Exª. Por
exemplo, o alargamento da utilização da substituição
tributária no ambiente dos pequenos negócios tem tido
um efeito altamente penalizador sobre as atividades
das pequenas empresas. O que é que acontece? Os
Estados alargaram muito a aplicação da substituição
tributária, e as empresas são fortemente penalizadas
porque antecipam o recolhimento dos tributos. Nesse
segmento onde já há carência de capital de giro, elas
são obrigadas a antecipar o recolhimento através do
processo da substituição tributária.
(Soa a campainha.)
O Sr. Armando Monteiro (Bloco União e Força/
PTB – PE) – Lembro ainda, Senador Paulo Bauer, a
necessidade de criar um regime de transição. Mesmo
que as faixas sejam corrigidas, sabe bem V. Exª que,
quando se cai da faixa, quando se sai daquela faixa,
as empresas têm logo que assumir uma imensa elevação da carga tributária. Ora, isso significa um viés anticrescimento. No mundo inteiro se buscam economias
de escala. A empresa mais produtiva é essa que tem
uma escala melhor de operação. Contudo, no Brasil, há
este viés: o sistema tributário termina por punir os que
crescem. Então, há necessidade também, Senador, de
criar um regime de transição para suavizar o impacto
de quando você se desloca ou de quando ultrapassa
as faixas, seja a faixa inferior, seja a faixa superior. E,
finalmente, a necessidade de incluir novas categorias,
considerando que deveríamos evoluir para uma coisa
mais prática, que seria o seguinte: naquelas faixas de
faturamento, as empresas, independentemente do setor
em que atuam, deveriam ter benefício a esse regime.
Muito obrigado, Senador Paulo Bauer.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Agradeço a V. Exª pelo aparte e, prosseguindo,
entre todos que ouvem o meu pronunciamento, poderia surgir a pergunta: por que é que o Senador Paulo
Bauer não apresenta um projeto de lei complementar
revisando o teto do Supersimples?
A resposta eu dou, dizendo que prefiro dar essa
oportunidade ao Governo Federal, para que ele tome
a iniciativa. Por quê? Faço isso porque me lembro de
fatos ocorridos em 2011, quando da última revisão do
teto. Discutia-se, na ocasião, se tal revisão deveria ser
de 20%, contemplando apenas a inflação acumulada,
ou 50%, para aumentar...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC)
– ... o espectro de empresas beneficiadas. As discussões tinham como objeto um projeto que tramitava na
Câmara, de autoria de um grupo de deputados federais. No entanto, estava claro para todos que tal projeto
não cumpria os requisitos de adequação financeira e
orçamentária e não poderia ser aprovado.
Diante da indefinição do governo e da base aliada na época, apresentei, no dia 13 de julho de 2011,
o PLS nº 418, ajustando o teto do Simples em 50%.
Esse movimento parece ter sido suficiente para que
o Governo Federal finalmente aceitasse o reajuste de
50%. No entanto, não se poderia admitir que o mérito
ficasse com um Senador da oposição, obviamente.
Assim, um mês depois, no dia 15 de agosto...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC)
– ... o governo apresentou à Câmara um novo projeto,
o PLP nº 87, também reajustando o Simples em 50%.
A redação era praticamente idêntica ao projeto
de minha autoria, que adormecia na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto do governo
foi rapidamente aprovado pela Câmara e enviado ao
Senado. Só então meu projeto foi apreciado na CAE
e, fatalmente, Sr. Presidente, considerado prejudicado.
Não guardo mágoa desses acontecimentos. O
Senador José Pimentel, que foi Relator da matéria
aqui, conhece muito bem a minha posição na época.
Eu disse a ele, e repito, que fiquei feliz pelo fato de meu
projeto ter representado um impulso para a solução do
problema, mesmo que, efetivamente, o Governo colhesse os méritos da aprovação do reajuste da tabela.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Por tudo isso, hoje, pelo menos a princípio, não
pretendo apresentar nenhuma proposição para reajuste.
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Espero que o meu pronunciamento e o aparte do
nobre Senador Armando Monteiro sejam suficientes
para estimular o Governo a apresentar, da sua própria
iniciativa, um projeto que resolva a questão e que evite
os problemas. Caso, nas próximas semanas, não surja
sinal concreto do Executivo para essa matéria, poderei
revisar a minha posição.
Meu interesse é proteger as empresas e os empregos no Brasil. Por isso, considero tão importante a
revisão, já para 2014, do teto do Supersimples. E voltarei sempre a esta tribuna para falar do assunto, para
cobrar do Governo. Nós não queremos mais o Brasil
do improviso, não queremos mais o Brasil do Governo correndo atrás de questões e de assuntos que não
foram previstos...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Quero dizer que as manifestações que recebo
de todas as instituições, principalmente as instituições
do meu Estado, entre as quais a Fecomércio – que, na
semana passada, se reuniu e discutiu amplamente esse
assunto –, são no sentido de que nós, efetivamente,
tenhamos um reajuste da tabela. Se houver o reajuste,
continuamos tendo o Supersimples como um mecanismo adequado; continuaremos tendo desenvolvimento,
continuaremos tendo emprego; continuaremos tendo
arrecadação devida; continuaremos tendo a legalidade; continuaremos tendo o brasileiro empreendedor,
acreditando neste País.
Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu havia pedido um aparte, Senador.
Pode ser?
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Pois não, Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Perdão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Vamos conceder, embora V. Exª
seja o próximo inscrito.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Apenas para dizer, Sr.Presidente, que isso
que aconteceu com o senhor tem acontecido repetidas vezes com diversos Senadores e Deputados. O
Governo, em uma miopia política muito grande, quando percebe que há um bom projeto aqui, de origem
do Senado ou da Câmara, coloca um projeto deles...
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – É verdade.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ...para usufruir da fama, do mérito, e,
às vezes, na maior parte, para não dar o mérito a al-
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guém da oposição ou a alguém crítico. Isso é miopia!
Muito mais inteligente politicamente seria, ao saber
de um bom projeto, Senador Cícero, que está caminhando aqui, o Governo Federal, a própria Presidenta da República, aliás, pegar o telefone, ligar para o
Senador e dizer: “Eu soube do seu projeto. Tem todo
o meu apoio, e vou pedir que o Governo faça um pedido de urgência para que isso caminhe rapidamente,
com o apoio de todos os partidos do Governo”. Seria
muito mais inteligente, menos vaidoso. E raramente a
vaidade combina com a inteligência. Seria muito mais
inteligente, criaria um clima muito mais favorável, teria
muito mais apoio do que precisar liberar emendas de
parlamentares. Eu lamento que seja uma prática comum ao Governo, essa de pegar caronas em projetos
de lei de origem no Senado e na Câmara, para dar a
impressão de que a origem foi no Governo. Não vejo
nenhuma vantagem para o Brasil, não vejo nenhuma
vantagem política de médio e longo prazo para as forças do Governo, e uma profunda frustração de cada
um de nós, que teve a ideia, que elaborou o projeto,
que se esforçou para que ele caminhasse durante cinco, seis, sete anos, e, ao final, o Governo vem e leva
o projeto. Mas fica, de qualquer maneira, a satisfação
de dizer: “Esse projeto é bom e é positivo para o Brasil”. Muito obrigado.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Cristovam Buarque.
E faço, mais uma vez, o registro. Hoje eu compareço à tribuna para alertar e para reivindicar que o
Governo tome providência. Se não fizer isso, se não
tomar providência, agora que o Governo inclusive tem
um Ministério destinado ao micro e pequeno empreendedor, se não houver providência, apresentarei um
projeto de novo, como fiz em 2011.
Agora, V. Exª fala de inteligência. Eu diria mais:
seria um ato republicano do Governo e da Presidente
da República se procedesse da forma como V. Exª sugeriu. Afinal, nós temos, no Senado, Senadores com
mandato de oito anos exatamente para isso, para que
eles tenham um mandato maior, por mais tempo do que
a Presidente da República tem. E não seria nenhum
demérito, não seria nenhum ato de contrariedade política se, no exercício do poder e, principalmente, com
uma postura republicana, o Governo Federal, o titular
ou a titular do Poder Executivo mantivesse um diálogo
com esta Casa e seus integrantes, exatamente para
valorizar iniciativas que pensam no Brasil e que pensam no futuro desta Nação.
Muito obrigado.

SETEMBRO DE 2013
Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – E mais honesto, não é, Senador
Paulo Bauer?
Pela ordem dos inscritos, Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Cristovam Buarque.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, eminente Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de consultar V. Exª, já que V. Exª colocou aí uns cinco
oradores em fila. Estamos com 16 horas e 27 minutos.
O horário regimental para começar a Ordem do Dia é
às 16h. V. Exª já fez a Ordem do Dia ou ainda haverá
Ordem do Dia? Cheguei agora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – A Ordem do Dia será iniciada daqui a pouco. Inclusive, chegou o Presidente da Casa,
Renan Calheiros.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Minoria/PSDB – PB) – Então, um orador, e, em seguida,
devemos iniciar a Ordem do Dia.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, em primeiro lugar, quero dizer que
hoje assisti ao Bom Dia Brasil e tive a grata surpresa
de ver o lançamento de um projeto no Ceará, repetindo o Rio, que põe ordem no lixo, criando multas para
aqueles que jogam lixo nas ruas.
Tive uma grata surpresa porque, 18 anos atrás,
no meu governo do Distrito Federal, implantamos isso
e conseguimos, com isso, fazer funcionar muito melhor o sistema de coleta de lixo, porque o projeto não
era apenas de multa, era de regulamentação; regulamentação dos supermercados, das lojas e também
das famílias, regulando como trabalhar com o lixo e,
obviamente, em nome do povo do Distrito Federal, definindo regras que obrigavam a fazer aquilo. Caso não
fizessem, haveria multa.
Há pessoas que são contra qualquer tipo de
multa. Eu acho que é mais que natural que o sistema
social se proteja, fazendo com que aqueles que não
cumprem o que é do interesse comum tenham que
pagar algo. Nesse sentido, fiquei satisfeito de ver que,
18 anos depois de um projeto aqui, nós o vemos sendo repetido em outros lugares.
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Falo isso na abertura não apenas para lembrar,
mas para dizer que venho falar de um governo do Distrito Federal, 18 anos depois, que é o atual, Senador
Armando Monteiro.
O Governador do Distrito Federal – e fico triste,
porque não é o primeiro, não é o segundo – vem sendo
alvo de denúncias, e denúncias que, aparentemente,
se justificam como denúncias, não como apenas suspeições. É uma pena que o Distrito Federal, que já
teve um governador que terminou sendo preso, teve
que renunciar, e que já teve dois, três Senadores que
renunciaram, na pequena história do Distrito Federal,
tenha agora o Governador Agnelo sob suspeição completa, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou a
abertura de um inquérito que já vinha sendo trabalhado
nas diversas instâncias de investigação.
O assunto é de que há indícios de que o Governador, quando era Diretor da Anvisa, recebeu pagamentos
para beneficiar uma indústria farmacêutica de Minas
Gerais, o laboratório Hipolabor, entre 2007 e 2010. É
muito grave que isso possa ter acontecido e é muito
forte a suspeita de que de fato aconteceu, quando a
gente vê que um Ministro do Supremo, que não tem
nenhuma razão para fazer isso de forma leviana, que
não tem nenhuma razão para ter feito isso em grandes
estudos, Senador Armando Monteiro – eu repito para o
senhor –, que o Ministro Luís Roberto Barroso autorize
a abertura do inquérito para apurar se o Governador
do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, cometeu crimes
contra a Administração Pública. Não é um delegado
da polícia que abriu. É um Ministro do Supremo que
autoriza que isso vá em frente.
É muito triste que, mais uma vez, nós tenhamos
um Governador sob suspeição e sob escândalos.
A irregularidade foi descoberta pela Polícia Federal em razão de escutas telefônicas da chamada
Operação Panaceia, que investigou a venda ilegal
de medicamentos pela internet e a prática de crime
por administradores do laboratório Hipolabor de Minas Gerais.
Vejam bem, o processo não foi aberto contra
o Governador, na época funcionário da Anvisa. Foi
aberto contra um laboratório que praticava o crime de
venda ilegal de medicamentos pela internet. E foi na
investigação do crime de venda de remédios ilegais
pela internet que o Governador caiu. Caiu porque o
Estado de São Paulo mostra, em reportagem de 15
de março de 2012, que uma agenda desse laboratório, com registros contábeis da diretoria da empresa, apreendidos em buscas autorizadas pela Justiça
– busca autorizada pela Justiça –, aponta supostos
repasses a Agnelo em 2002, ano em que deixou a
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Agência Nacional de Vigilância para concorrer ao
Palácio do Buriti.
Tudo isso poderia passar por uma suspeição muito
absurda, se não fosse, primeiro, o fato de que Agnelo
não é um nome tão comum. Se aparecesse Cristovam,
eu acho que também era para levantar suspeição. Se
aparecesse José, já era um nome mais comum. E, ao
lado, 50 mil.
A anotação, numa das paginas, em 24 de maio,
consta apenas: “Agnelo, 50 mil”. Em 30 de maio, na
mesma semana, aparece a informação: “Agnelo, 50”.
E aspas.
Há uma possibilidade de que isso seja verdade
como tráfico de influência. Ninguém pode garantir.
Ninguém pode. Pode ter sido um código da empresa,
que usou esse nome para citar outra pessoa ou outra
coisa; pode ser o número de telefone de alguma cidade, onde só há cinco algarismos o telefone. Pode-se
buscar outra explicação.
Mas é triste ver que, no Distrito Federal, o Partido
dos Trabalhadores, com toda a sua história, inclusive
com o Governo do Distrito Federal, de 1995 a 1998,
que foi um Governo do PT, liderado pelo PT, graças
ao PT, a gente não via coisa desse tipo, e, agora,
Senador Suplicy, em vez de se abrir uma investigação interna, em vez de se fazer uma análise, mesmo
que simplesmente escondida, mesmo que sigilosa,
para ver se é verdade ou não, o que é que a gente
ouve dos diversos dirigentes e militantes do Partido
dos Trabalhadores? “Deixa pra lá que isso não vai
atrapalhar a eleição dele”.
É inacreditável esse desprezo por uma denúncia que pode ser verdadeira. Pode não ser também.
Merecia um cuidado especial e um respeito especial
pela Justiça e pelos eleitores.
De 2007 a 2010, quando ocupava a Diretoria da
Anvisa, o atual Governador, Agnelo, liberou licenças
que permitiram a esse laboratório registrar medicamentos para comercialização e negociar com o Poder
Público. Vejam bem, não é um laboratório qualquer.
É um laboratório com o qual ele teve ligações durante o tempo em que foi Diretor da Anvisa. E foram
essas liberações que levaram a Procuradoria-Geral
da República – não se pode dizer que foi uma coisa
local, uma perseguição local – a abrir procedimentos
sobre o caso.
Em seu mandato na agência, Agnelo assinou ao
menos oito resoluções que beneficiaram três empresas deste Grupo Hipolabor. Três empresas, oito resoluções. As suspeitas são muito fortes. O Governador
concedeu certificados de boas práticas de fabricação,
quando o laboratório tinha um envolvimento na venda
de remédios ilegalmente pela internet. Ele concedeu
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certificados de boas práticas de fabricação, que são
exigidos para o registro e comercialização de medicamentos, além de permitir que o laboratório participe
de licitações.
Ou seja, ele tomou decisões oito vezes para três
empresas do grupo, que beneficiaram uma empresa
sob suspeição, que colocou na agenda dela – empresa
– “50 mil”, ao lado do nome do então diretor da Anvisa.
Os grampos da operação revelaram indícios de
que assessores de Agnelo eram acionados para destravar pleitos do laboratório da Anvisa.
É muita informação! É muita informação, que
faz com que isso já merecesse, hoje, uma análise por
parte do Partido dos Trabalhadores, que já escolheu
o Governador Agnelo para a reeleição, apesar disso,
sem fazer uma análise cuidadosa, sem desmentir,
dizendo que tudo isso é mentira. Apenas dizendo,
como diz o advogado do Governador: “Todos os atos,
procedimentos e comportamentos dele como diretor
da Anvisa foram submetidos aos órgãos internos de
controle do órgão, à Controladoria-Geral da União e ao
Tribunal de Contas da União”. Mas Tribunal de Contas
e Controladoria-Geral da União trabalham com base
nos dados apresentados. Eles não analisam o que
está por debaixo do pano. Eles analisam as contas
do órgão Anvisa, e não analisam as contas do diretor
Agnelo Queiroz.
Nós achamos – e falo como Senador do Distrito
Federal – que esse tipo de coisa merece uma denúncia
e uma análise, porque o pedido de abertura de inquérito
foi enviado ao Supremo pelo então Procurador-Geral da
República, Roberto Gurgel, no fim de julho. A decisão
do Supremo que determina a apuração é do começo
de agosto, e foi publicada nessa sexta-feira.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – O caso era investigado em procedimento interno na Procuradoria-Geral da República
e só chegou ao Supremo em razão do foro privilegiado de Parlamentar, como Governador, o que faz com
que Agnelo Queiroz tenha foro no Superior Tribunal
de Justiça.
Eu fico triste de ver, mais uma vez, o meu Estado,
o Distrito Federal, sob governos sujeitos a suspeitas,
suspeitas com substância, robustas, como se diz hoje
em dia. E fico triste de ver que o Partido dos Trabalhadores não tem a ação de dizer: “Tudo isso é mentira,
porque fizemos um inquérito interno”, ou dizer: “Tudo
isso é verdade, e pedimos desculpas”. Em vez disso,
apenas diz: “Achamos que não vai criar problema na
eleição, porque o processo vai demorar muito”.
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É lamentável que isso seja no Distrito Federal e
que ocorra num Partido glorioso, como sempre foi o
Partido dos Trabalhadores.
Era isso, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque,
o Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Presidente Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy e, em seguida,
Senador Walter Pinheiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Está-nos visitando aqui, Sr. Presidente, Senador Renan
Calheiros, o Deputado Duarte Nunes, Presidente do
Comitê de Fiscalização das Atividades de Inteligência do Parlamento do Timor-Leste, acompanhado do
Deputado Antonino Bianco; de Alexandrinho Xavier
Araújo, membro do Conselho Fiscal do Serviço de Inteligência; de Rui Vaz; de Silvano Sousa; de Domingos
Francisco de Jesus de Sousa, que é o Embaixador
do Timor-Leste no Brasil; da Srª Claudia Pereira Soares, também da Embaixada do Timor-Leste no Brasil;
acompanhados da Conselheira Cristina Martins e do
Secretário Johnny Wu, ambos do Itamaraty.
Quero dar as boas-vindas a eles, que estão nos
visitando, dialogando com diversos Senadores a respeito das boas relações entre o Brasil e o Timor-Leste.
Ainda há poucos dias, tivemos aqui, no Senado,
uma homenagem a Sergio Vieira de Mello, que foi o
brasileiro que coordenou as ações ali, desde a independência do Timor-Leste, até que houvesse a eleição
de Xanana Gusmão e, depois, de José Ramos-Horta,
que, inclusive, esteve no Brasil, no dia 19 de agosto
último, por ocasião do décimo aniversário de Sergio
Vieira de Mello.
Quero dar as boas-vindas, Sr. Presidente, a todos eles.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero saudar, em nome
do Senado Federal, essa delegação do Timor-Leste,
parlamentares, diplomatas e cumprimentar o Senador
Eduardo Suplicy pela iniciativa.
Sejam bem-vindos.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ganhei até um tais, este pano tão
bonito dos timorenses.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Parabéns pelo tais!
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só duas ponderações que gostaria de fazer a V.
Exª. A primeira delas é que já está aí, sobre a mesa,
uma operação de crédito que foi aprovada hoje pela
Comissão de Assuntos Econômicos para a Bahia. Eu
pediria a V. Exª, na medida do possível, a apreciação
dessa matéria por parte do Plenário do Senado, na
tarde de hoje.
A segunda questão, Senador Renan Calheiros,
tem a ver com esse momento em que estamos vivendo, das discussões em torno da espionagem. Hoje,
foi instalada a CPI, e o meu Partido me indicou como
membro. A Senadora Vanessa foi escolhida Presidente, e o Senador Presidente da Comissão de Relações
Exteriores, Ricardo Ferraço, como Relator.
Mas eu queria chamar a atenção de V. Exª, como
Presidente do Poder, para que nós tivéssemos maior
inteiração, como Casa, no enfrentamento dessa questão. Eu, particularmente, não acho que isso é uma ação
para ser só empreendida, ou desenvolvida, ou enfrentada pelo Executivo ou pelo Legislativo, separadamente. Isso é uma matéria de Nação! Eu quero chamar a
atenção para isso, Sr. Presidente. Essa é matéria que
fere inclusive tratados internacionais, agride a privacidade do povo brasileiro, viola os direitos individuais
e, portanto, fere de forma, eu diria, irreparável nossa
estrutura como Nação.
Então, Sr. Presidente, falo como Parlamentar que
teve esse entendimento já em 1998, quando houve
o projeto de privatização. Portanto, para a palavra
não ficar ao vento, tive a oportunidade de apresentar
emenda, tive a oportunidade de apresentar requerimento denunciando essa situação. Em 1999, cheguei
a fazer requerimento pedindo que o Governo brasileiro e o Parlamento acionassem internacionalmente, nos fóruns internacionais, os responsáveis pela
montagem de estrutura de espionagem no mundo, a
base de Echelon.
Portanto, em 1999, a Câmara dos Deputados
apreciou requerimento meu no dia 31 de março de
1999, apesar de muita gente me chamar de louco,
naquela época, e de dizer que eu estava vendo chifres em cabeça de burro. Eu quero saber agora, dos
que aqui estão com os resultados dessas coisas, o
que efetivamente poderemos fazer daqui para frente.
Acho importante que V. Exª, como Chefe de um
Poder, possa nos ajudar a atuar nessa questão. O
Governo brasileiro não pode achar que vai enfrentar
isso sem a participação do Parlamento, nem o Parla-
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mento enfrentar isso sem a participação do Governo.
São ações em que vamos ter que botar o dedo na ferida de alguns tratados e assumir posições, inclusive
compartilhadas com outros países, principalmente, Sr.
Presidente, com a Comunidade Europeia, que denuncia isso também desde 1999.
Eu chamo a atenção aqui, principalmente do
Senador Roberto Requião, que é membro do Mercosul, para que a gente adote uma postura em nível, eu
diria, internacional, mas atuando em conjunto como
bloco do Mercosul.
Essa não é uma questão qualquer, e não se trata só da violação de um indivíduo. Não se trata só da
invasão, ainda que com toda a gravidade, à Chefa de
Estado deste País. É a violação de tratados e de direitos internacionais. É a violação de toda uma Nação.
Portanto, acho que V. Exa deveria pautar essa matéria,
em conformidade com a CPI.
Insisto na mesma proposta que fiz, Senador Renan, ao Governo brasileiro durante o recesso, ao Ministro das Comunicações, propondo que criássemos um
grupo com a participação do Ministério da Justiça, do
Ministério das Comunicações, do Ministério das Relações Exteriores, que é quem tem expertise para essa
tratativa internacional – há técnicos do Ministério das
Relações Exteriores que trabalharam no tema desde
2000, portanto, gente com capacidade para isso –, e
ampliando esse grupo com a participação da nossa
Comissão de Relações Exteriores, presidida aqui por
Ricardo Ferraço, que, coincidentemente, é o Relator
da CPI, e com membros da Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados.
Era a ponderação que eu queria fazer, Sr. Presidente, levando em consideração o agravamento da
situação. Insisto: não é uma coisa qualquer. Não só com
relação à gravidade, mas porque extrapola as questões pessoais, invade o cenário econômico. Portanto,
talvez mereça explicações. Por exemplo, no caso do
Sivam e da própria entrega dos quatro satélites brasileiros à época, para serem trabalhados, monitorados e
dirigidos pela MCI World. Hoje, a Embratel não é mais
uma companhia dessa empresa. A Embratel pertence
ao grupo mexicano controlado pelo Sr. Carlos Slim.
Portanto, há uma série de debates importantes a serem feitos no momento inclusive em que o Congresso
brasileiro discute o Marco Civil da Internet.
Eram as ponderações que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção, a clareza e o equilíbrio do Senador Walter Pinheiro.
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Concordo com esse encaminhamento. Vamos pautá-lo.
Quero dizer da sua colaboração insubstituível para que
possamos levar adiante essa gravíssima questão e posicionar bem o Parlamento nacional com relação a ela.
Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só gostaria
de informar a este Plenário, às Sras Senadoras e aos
Srs. Senadores, que acabamos de votar, há pouco,
a Medida Provisória no 615, que é de alta relevância
e que traz temas importantíssimos. Foi fruto de um
grande acordo e acabou de ser votada agora na comissão especial de medidas provisórias, com o auditório cheio, com a presença de vários Senadores e
de vários Deputados.
A matéria trata, na sua origem, da cana de açúcar, do etanol do Nordeste, dos arranjos de pagamento do Banco Central, da CDE e também de matérias
que foram acrescentadas, importantíssimas, fruto de
um grande acordo, como o Refis nacional, a abertura do novo Refis, o Refis de 2008 sendo reaberto
agora, o prazo era até 2008, mas abriu para empresas coligadas no exterior, quer dizer, um Refis que
vem acalentar todo o País. As matérias relativas aos
taxistas, aos trailers e às bancas de jornal também
foram colocadas.
Matérias importantíssimas fazem parte dessa
medida provisória, Sr. Presidente. E eu gostaria de
destacar o trabalho feito por toda a consultoria desta
Casa, por todo o nosso gabinete, enfim, por todos os
Parlamentares, pelo Presidente da MP, o Deputado
João Arruda, por todos os que participaram efetivamente daquele trabalho, tendo em vista que vários
pontos foram colocados, todos eles negociados com
o Governo, e todos eles aceitos.
Então, fiquei muito feliz, porque foi um trabalho
árduo, Sr. Presidente. Para V. Exª ter ideia, desde maio
estamos à frente, trabalhando nessa MP, na condição
de relator, e hoje, graças a Deus, votamos e está sendo encaminhada à Câmara. Se Deus quiser, vai ser
votada hoje ou amanhã, virá para o Senado, e talvez
votemos aqui, se o senhor assim entender, na quinta-feira, se ela chegar. Se não, no começo da semana
que vem. É a Medida 615, que é tão importante para
o nosso País, principalmente para os pequenos empresários, que estavam no aguardo da abertura do
novo Refis. E para os taxistas deste Brasil. E agora,
Sr. Presidente – sei que V. Exª luta tanto por eles,
assim como vários Senadores deste plenário –, vai
ser feita justiça, porque o texto foi acordado com a
Senhora Presidente da República, foi acordado com
o Ministro Adams, da AGU, foi acordado com a Ministra Gleisi, da Casa Civil, foi acordado com a Ministra
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Ideli, da CRI, foi acordado com todos os Líderes partidários, enfim, e com todos aqueles que estavam à
frente desde aquela primeira ajuda, como é o caso
de V. Exª, Sr. Presidente Renan Calheiros, do Líder
Eunício Oliveira, do Líder Eduardo Braga, do Senador
Dornelles, do Senador Lindbergh, de todos aqueles
que lutaram tanto por esse motivo.
Agora, então, um texto acordado, Senador Jader,
que vai agora ser efetivamente sancionado, se Deus
quiser. A medida votada e aprovada na Câmara foi votada hoje na Comissão especial, já está indo para a
Câmara, e na semana que vem estará aqui, trazendo
também o que classifico de muito importante. Quero
agradecer ao Ministro Mantega a reabertura do prazo
do Refis na crise.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o Plenário aprovou requerimento
para a realização de sessão solene no próximo dia 13
de setembro, em homenagem aos 70 anos de criação
do então Território Federal do Amapá.
Estou protocolizando agora à Mesa uma retificação na data, para que a sessão solene, ao invés de
ocorrer no próximo dia 13 de setembro, ocorra no dia
15 de setembro. Encaminharei à Mesa o requerimento
para fazer a retificação para a sessão solene em homenagem aos 70 anos de criação do Território Federal
do Amapá, requerimento de minha autoria e de autoria
do Senador José Sarney, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa recebe a sugestão de V.
Exª e, na forma do Regimento, colocaremos em votação.
Antes da Ordem do Dia...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Blairo
Maggi e o Senador Jayme Campos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR
– MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero fazer um comunicado. Acontece, de hoje
a sexta-feira, de 3 a 6 de setembro, o 9º Congresso
Brasileiro do Algodão, organizado pela Ampa (Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão),
que tem como objetivo discutir a gestão e a otimização de resultados na cadeia produtiva do algodão. O
evento acontece aqui em Brasília, no Centro de Con-
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venções do Hotel Royal Tulip Alvorada, e será aberto
hoje, às 19h30.
Durante o congresso, serão discutidos o manejo e perspectivas da cotonicultura convencional e
transgênica em sistemas com a helicoverpa, que é
uma lagarta recém-identificada no Brasil e que tem
surpreendido produtores e pesquisadores pelo seu poder de destruição, causando prejuízos principalmente
às lavouras de milho, soja e algodão. O Ministério do
Desenvolvimento Agrário tem, inclusive, alertado os
agricultores familiares de todas as partes do Brasil
sobre essa praga que pode prejudicar substancialmente as lavouras.
Estima-se que os prejuízos trazidos pela helicoverpa, que é uma lagarta, já passam da casa dos
bilhões de reais nos Estados da Bahia, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás e também Minas Gerais.
O assunto também será tema de reunião com a
Ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, nesta quarta-feira, 4 de setembro. A reunião foi marcada para tratar
da importação de insumos agrícolas capazes de combater e controlar essas pragas. O foco das discussões
será a liberação do inseticida Benzoato de Emamectina.
Além da presença de membros da Frente Parlamentar da Agricultura, participam da audiência o Ministro da Agricultura, Antônio Andrade, a Ministra do
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.
Na programação do 9º Congresso Brasileiro do
Algodão também serão temas de debate a economia mundial do algodão, logística e produtividade,
os desafios da gestão de pessoas na agricultura
de larga escala, a qualidade mundial do algodão e
sistema de classificação internacional e testes interlaboratórios, o crescimento econômico do setor
e desafios futuros, os insetos no sistema de produção, a gestão da qualidade do solo, o manejo integrado dos nematoides e o manejo da resistência de
plantas daninhas no setor algodoeiro. Esses painéis
também contarão com a contribuição de inúmeros
trabalhos científicos.
Gostaria de convidar a todos os Senadores e
Senadoras, principalmente das regiões produtoras de
algodão, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e Tocantins, para que estejam
presentes na abertura desse importante 9º Congresso
Brasileiro do Algodão, organizado este ano pela Ampa
(Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão), mas que é um evento nacional. Gostaria de
convidar a todos para estarem presentes na abertura
desse congresso, que será às 19h30.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de solicitar a V. Exª que, antes do início da Ordem do
Dia... Conforme a pauta da Ordem do Dia, temos um
requerimento de iniciativa do Senador Aécio Neves, e
solicito que V. Exª o coloque em votação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se não houver objeção da
Casa, vamos colocar em votação o requerimento indicado por V. Exª.
Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como parte dos nossos Líderes não estão presentes,
se pudéssemos deixar esse requerimento para uma
sessão quando os Líderes estiverem presentes eu ficaria muito grato.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ordem do Dia...
Senador Cícero Lucena, o Senador José Pimentel está fazendo um apelo para que essa matéria seja
apreciada apenas com a presença dos demais Líderes partidários.
Em função da prioridade que V. Exª pediu, o Senador Pimentel levantou a conveniência de apreciarmos essa matéria quando contarmos com a presença
dos demais Líderes partidários na Casa.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Presidente, eu compreendo a intenção do
nobre Líder Pimentel, mas esse item, por exemplo, já
poderia ter sido votado antes de ter começado a Ordem do Dia, quer dizer, no decorrer da sessão, que
estava em andamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O único problema é que a matéria evidentemente pode conflitar e haver votação
nominal, verificação na forma do Regimento, e nós
temos hoje de apreciar uma medida provisória, pois
há acordo para tanto.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Sr. Presidente, eu só queria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ... fazer um apelo ao Líder Pimentel, porque é
um mero pedido de informação ao Tribunal de Contas.
Isso é rotina da Casa, é prática da Casa. Eu faço um
apelo. Talvez ele não tenha tido – vamos dizer assim
– tempo de observar o objetivo do requerimento. É um
mero pedido de informação que esta Casa nunca deixou de fazer. Apenas isso, Líder Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Amélia
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, Renan
Calheiros, eu sei que há medidas provisórias trancando
a pauta, mas eu queria uma atenção especial, porque
é um projeto para o qual eu tive até o apoio do Senador
José Pimentel, em matéria de substituição tributária,
na cobrança antecipada de imposto relativamente a
mercadorias ou bens estocados em estabelecimentos
de contribuinte ou a ele remetidos.
É uma matéria já vencida, uma matéria importante para as questões inclusive da competitividade,
da redução do chamado custo Brasil. É o PLS nº 3,
de 2013, complementar. Então, assim que puder, na
desobstrução da pauta, que o PLS 3, de 2013, fosse
votado, Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendida na forma
do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros/Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 614, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 18, de 2013, na forma do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal; altera as Leis nºs 11.526, de 4 de outubro de 2007, 8.958, de 20 de dezembro de
1994, 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
12.513, de 26 de outubro de 2011, 9.532, de
10 de dezembro de 1997, 91, de 28 de agosto de 1935, e 12.101, de 27 de novembro de
2009; revoga dispositivo da Lei nº 12.550, de
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15 de dezembro de 2011; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
614, de 2013).
Parecer sob nº 27, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Deputado Roberto Santiago (PSD/
SP); e Relator Revisor: Senador Luiz Henrique
(PMDB/SC), favorável à Medida Provisória e
às Emendas nºs 7, 13 a 16, 29, 31, 44, 52,
54, 76, 77, 83 a 85, 90, e 126, nos termos de
Projeto de Lei de Conversão, que oferece; e
pela rejeição das demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
Foram apresentadas à Medida Provisória 146
emendas.
A matéria foi aprovada, na Câmara dos Deputados, no dia 20 de agosto com as supressões do art.
4º, “a”, e da expressão – aspas – “ou privados” – fecha
aspas –, do art. 4º, constante do art. 6º, do Projeto de
Lei de Conversão nº 18/2013.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, nº 42/2013, e se esgotará no dia
11 de setembro.
O Projeto de Lei de Conversão nº 18 foi lido, no
Senado Federal, no dia 30 de agosto.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Em discussão os pressupostos constitucionais
de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
Passamos à votação dos pressupostos constitucionais.
Senador Cássio Cunha Lima, com a palavra V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PSDB
manifesta, desde já, sua posição favorável ao mérito
da medida provisória, mas não pode deixar de reafirmar uma crítica que vem sendo utilizada, ao longo dos
últimos meses, dos últimos anos, no que diz respeito
à adoção de medidas provisórias em desrespeito à
autonomia do Congresso Nacional.
Em que pese essa proposta não conter os habituais contrabandos, ela poderia ser alvo, sem nenhum
problema, sem nenhum prejuízo, de um projeto de lei.
Vai chegar o instante em que o Congresso terá de se
manifestar em relação a essa questão.
Hoje, a despeito do esforço do Senador Gim,
nós aprovamos a Medida Provisória nº 615, que é um
verdadeiro saco de gatos, uma feira de mangai, como
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se diz no nosso Nordeste, trata de comércio eletrônico a plantação de cana, de concessão de taxista a
Refis. Não é possível mais que o Congresso continue
aceitando e sendo conivente com essa proposta. Portanto, mais uma vez, no compromisso de que fazemos
oposição ao Governo e não ao País, aprovaremos a
medida provisória, mas registramos a nossa repulsa
à prática que vem sendo adotada de forma reiterada
pelo Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação os pressupostos
constitucionais de urgência, relevância e adequação
financeira e orçamentária da medida provisória.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
– Senador Wellington Dias – permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à discussão da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria...
Senador Rodrigo Rollemberg, com a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar o apoio a esse
projeto de lei de conversão, essa medida provisória,
que vem corrigir um erro anteriormente aprovado pelo
Congresso Nacional.
E quero registrar aqui a posição – e apoiá-la –
da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência) a respeito de um artigo.
Como essa medida provisória vence na próxima quarta-feira, nós não vamos apresentar emenda
ou destacar, ou buscar corrigi-la, porque corremos o
risco de que ela perca a sua eficácia. Mas entendo
que caberá ao Congresso Nacional, ou em uma próxima medida provisória, ou através de um projeto de
lei, corrigir a questão das horas que um docente de
dedicação exclusiva pode prestar serviço temporário
em sua especialidade. Hoje a medida provisória prevê a possibilidade de 120 horas anuais, podendo ser
estendida para mais 120 horas, conforme interesses
da instituição federal de educação.
A proposta da SBPC é que as universidades
federais possam seguir o padrão utilizado pelas universidades públicas paulistas como a USP e a Unicamp, que permitem que o docente de dedicação
exclusiva preste serviços por 8 horas semanais ou
416 horas anuais.
Entendo que esse é um avanço importante no
sentido do novo papel exercido pelas universidades,
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pois devemos facilitar a interação da universidade com
a sociedade e com o setor produtivo.
Ficam apenas este registro e esta ressalva de que
o Congresso Nacional precisa corrigir essa questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, requerimento do Senador Pedro Taques, que pede, na forma do
art. 7º, §6º, da Resolução nº 1 do Congresso Nacional,
destaque ao art. 6º do Projeto de Lei de Conversão
nº 18, de 2013.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.024, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 313, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal e do art. 7°, § 6°,
da Resolução n° 1/2002-CN do Congresso Nacional, o
destaque do artigo 6° do Projeto de Lei de Conversão
nº 18, de 2013, para que seja votado separadamente.
Sala das sessões. – Senador Pedro Taques,
PDT/MT.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Para encaminhar contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, o art. 6º, que se propõe aqui a destacar,
diz respeito às fundações que existem nas universidades municipais, estaduais e federais, que tratam da
pesquisa e extensão.
Nesses convênios, quando os recursos são de
origem pública, da União, do Estado ou do Município,
eles estão sujeitos a todo processo de controle, de fiscalização e de licitação pública. Quando os recursos
são de origem privada, eles têm uma outra forma de
tratamento, e essa forma foi discutida com a Controladoria-Geral da União, com o Tribunal de Contas da
União. Como forma de dar transparência, conta única
e específica, quando se trata de recursos públicos, e
tratamento diferenciado quando se trata de recursos
da iniciativa privada.
Aqui, Sr. Presidente, há outro fator: quando a
empresa privada resolve contratar a fundação para
que ela desenvolva determinado produto que precisa
de sigilo, sigilo de patente, sigilo de concorrência. É

SETEMBRO
DE 2013
Setembro de 2013

verdade que, hoje, com a postura norte-americana,
não há mais sigilo em lugar algum, mas pelo menos
que possamos proteger as patentes em relação às
pesquisas, o que, muitas vezes, diz respeito à própria
existência da empresa. Por isso, veio essa redação
acordada.
Encaminho contra o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Como está encerrada a discussão, nós passamos à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores...
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, só para encaminhar também contrariamente ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem
preferência regimental.
Nos termos do texto aprovado, encaminhado pela
Câmara dos Deputados, as Senadoras e os Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão na forma
do texto encaminhado pela Câmara, ficam prejudicadas
a medida provisória e as emendas a ela apresentadas.
Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar o meu voto contrário.
Temos divergências em relação à medida provisória por entender que ela fere a autonomia universitária e cria uma subcarreira no âmbito do magistério,
da docência federal, das universidades federais.
E só uma retificação em relação à sessão solene sobre o Dia do Amapá, para que conste, ao invés
do dia 15, o dia 16. Essa é a retificação da proposta
de data.
Então, somente para registrar o nosso voto contrário pela divergência nesse aspecto em relação à
medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Faremos isso com muita satisfação.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Segunda 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.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta e
a emenda, declaramos encerrada a discussão.
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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 extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2013
Projeto de Resolução nº 68, de 2013 (apresentado como conclusão do Parecer nº 969, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: ad hoc Senador Cyro Miranda), que
autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até quarenta e cinco
milhões e duzentos e setenta mil dólares dos
Estados Unidos da América.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, em
turno único, declaramos encerrada a discussão.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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eu quero, neste instante – o Senador Walter Pinheiro e a Senadora Lídice da Mata aqui presentes –,
apenas destacar a importância desse financiamento
e agradecer ao Governo da Bahia, ao Governador
Jaques Wagner, que foi nosso companheiro aqui de
Parlamento. Destaco a importância social da aprovação desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Encerrada a discussão, passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão da redação final. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 970, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº
68, de 2013.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 68, de 2013, que autoriza
o Estado da Bahia a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$ 45.270.000, 00 (quarenta e cinco milhões e
duzentos e setenta mil dólares dos Estados Unidos
da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de setembro
de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 970, DE 2013
Redação final do Projeto de Resolução nº
68, de 2013.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº , DE 2013
Autoriza o Estado da Bahia a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
45.270.000,00 (quarenta e cinco milhões,
duzentos e setenta mil dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado da Bahia autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$ 45.270.000,00 (quarenta e
cinco milhões, duzentos e setenta mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao financiamento
parcial do “Programa de Modernização e Fortalecimento
da Gestão Fiscal do Estado da Bahia (PROFISCO)”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado da Bahia;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 45.270.000,00 (quarenta e
cinco milhões, duzentos e setenta mil dólares
norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – amortização: em 40 (quarenta) parcelas
semestrais, consecutivas e, na medida do possível, de valores iguais, pagas em 15 de maio e
em 15 de novembro de cada ano, vencendo-se
a primeira em 15 de março de 2018, e a última,
em 15 de novembro de 2037;
VII – juros: enquanto o empréstimo não tiver
sido objeto de nenhuma conversão, o mutuário
pagará juros sobre os saldos devedores diários
a uma taxa de juros baseada na Libor e, nesse
caso, os juros incidirão a uma taxa anual para
cada trimestre determinada pelo Banco em data
prevista no contrato para cada trimestre, calculada com base na respectiva taxa de juros Libor,
mais ou menos o custo de captação do Banco
e a margem aplicável para empréstimos do seu
capital ordinário;
VIII – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo Banco, calculada sobre o saldo
não desembolsado do financiamento e exigida
juntamente com os juros, entrando em vigor 60
(sessenta) dias após a assinatura do contrato,
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e limitada ao percentual de 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano);
IX – despesas com inspeção e supervisão gerais: o Banco não cobrará montante para atender despesas com inspeção e supervisão gerais,
sendo que, por revisão periódica de suas políticas, notificará ao mutuário um valor devido em
um semestre determinado, que não poderá ser
superior a 1% (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamento do principal, dos
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, com o consentimento
formal do fiador, observados os prazos e montantes
requeridos no contrato de empréstimo, exercer a opção
de conversão de moeda, para desembolso ou para a
totalidade ou parte do saldo devedor, bem como a opção de conversão da taxa de juros baseada na Libor
para um taxa de juros fixa, a incidir sobre parte ou a
totalidade do saldo devedor, ou qualquer outra opção
de conversão de taxa de juros solicitada pelo mutuário
e aceita pelo Banco.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado da Bahia na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é
condicionado a que o Estado da Bahia celebre contrato
com a União para a concessão de contragarantias, sob
a forma de vinculação das receitas de que tratam os
arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4º do art. 167,
todos da Constituição Federal, e de outras garantias
em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
a cobertura dos compromissos honrados diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Estado
ou das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do
Estado da Bahia quanto aos pagamentos e prestações
de contas de que trata o art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, bem como o cumprimento
da condição especial prévia ao primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
As Srªs e Srs. Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Item 9:
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.
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.
A Ordem do Dia está encerrada.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário,
em favor de Operações Oficiais de Crédito, no
valor de dois bilhões, novecentos e trinta e dois
milhões, cento e vinte e cinco mil, trezentos e
quarenta e seis reais, para o fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Casildo Maldaner
(PMDB/SC); e Relatora Revisora: Deputada
Nilda Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
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Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela
inadmissão das emendas oferecidas perante
aquela Comissão.
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
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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6
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.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
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.
8
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.
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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
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
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO Nº 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
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565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
15
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).
16
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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
17
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
18
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.
19
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
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20
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.025, DE 2013
Nos termos dos artigos 13 e 40, § 1°, I, do Regimento Interno do Senado Federal c/c o art. 14, § 2° da
Resolução n° 1, de 2011-CN, e na qualidade de membro do Parlamento do Mercosul, requeiro licença dos
trabalhos da Casa, de 17 a 20 de setembro de 2013,
com o fim de participar das atividades correspondentes à reunião da Mesa Diretiva ampliada da Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana (EUROLAT), a
realizar-se no período de 18 a 20 do referido mês, na
cidade de Puerto Plata, República Dominicana.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39, I, do
RISF, que estarei ausente do País entre os dias 17 a
21 de setembro de 2013.
Sala das Sessões, 3 de agosto de 2013. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Amanhã, nós vamos apreciar
a medida provisória que seria o Item 2 da pauta de
hoje, a Medida Provisória nº 616, que abre crédito extraordinário em favor de operações oficiais de crédito
no valor de R$2,932 bilhões, para o fim que especifica.
Amanhã, também, nós teremos a terceira sessão
de discussão da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, que tem como primeiro signatário o Senador
Jarbas Vasconcelos.
Nós assumimos um acordo, um procedimento,
com as Lideranças partidárias, no sentido de que, de
16 a 20 de setembro, quando nós faremos um intenso esforço concentrado, nós teremos preparado esta
matéria, que será apreciada pelo Plenário do Senado
Federal.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria.
PMDB – SC) – Pela ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner,
pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria.
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É
uma consulta que faço a V. Exª e à Mesa, enfim, da
possibilidade do Item nº 2, que também é uma medida
provisória. O Item 1 foi votar a medida provisória e o 2,
a importância dele, Sr. Presidente, é que ele trata do
Fies, que é o empréstimo para os estudantes.
Ao mesmo tempo, essa medida provisória do Item
2, em que há o empréstimo para os estudantes, nós
acompanhamos – eu fui como o relator na Comissão
de Orçamento –, para que preparássemos orçamentariamente o pagamento aos Municípios, que está
inserido nessa proposta orçamentária. É aquele compromisso da Presidente da República, de 1,5 bilhão,
que nós votamos na semana passada e o Senador
Walter Pinheiro foi o relator, para atendermos aos procedimentos práticos na concretização dessa medida
provisória. Esse Item 2 é o Fies e, ao mesmo tempo,
a preparação orçamentária para os Municípios.
Se desse para nós votarmos hoje, como foi o do
Walter Pinheiro, na semana passada, para que tenha
efeito prático que autoriza a concretizar o pagamento...
Eu consulto V. Exª se é possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) – Como percebe V. Exª, hoje
não dá mais para apreciar, porque nós já encerramos
a Ordem do Dia.
Mas, na forma do Regimento, recolhemos a ponderação e a sugestão de V. Exª e apreciaremos essa
matéria na sessão de amanhã, quando votaremos a
Medida Provisória nº 615. Em seguida, nós apreciaremos essa matéria, a Medida Provisória nº 616.
Srªs e Srs. Senadores, depois do labirinto político-jurídico envolvendo um conciliável mandato parlamentar de um Deputado com condenação, com sentença
transitada em julgado, o Senado fez hoje a segunda
sessão de discussão – a terceira será amanhã – da
Proposta de Emenda à Constituição nº 18, que determina a perda de mandato em condenações transitadas
em julgado na instância máxima da Justiça brasileira,
no Supremo Tribunal Federal.
O propósito maior da Justiça – eu já disse aqui
e queria repetir – é julgar e não tem, absolutamente, nenhuma lógica ou razoabilidade o Congresso
Nacional, através de suas Casas, rever, repetir, validar ou não, os julgamentos judiciais que transitaram em julgado.
Como todos sabem, os Poderes são autônomos.
Nós vamos apreciar essa Proposta de Emenda à Constituição de 16 a 20 de setembro, mas se a decisão do
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Supremo, que foi tomada por 6 a 5, tivesse vindo para
esta Casa do Congresso Nacional, nós a teríamos devolvido ao Supremo Tribunal Federal, porque nós entendemos que não cabe ao Legislativo rever decisão
do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado.
Nós vamos apreciar, de 16 a 20, essa Proposta
de Emenda à Constituição, mas antes disso qualquer
decisão nessa direção nós vamos devolvê-la ao Supremo, porque se a pessoa não tem direito político,
como é que ela pode exercer um mandato, ser mandatária do povo?
Não dá mais para conviver, absolutamente, com
isso.
Senador Wellington Dias, Senador Waltler Pinheiro, Senador Pedro Taques, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente,
quero aqui, pela Bancada do Partido dos Trabalhadores, me somar a essa importante posição.
Vejo aqui o esforço de V. Exª para que a gente
possa viabilizar as condições de votação, aliás, antes
mesmo dessa decisão do Supremo.
Na verdade, eu percebo que a gente tem tido,
sistematicamente, crises que seriam evitáveis entre os
Poderes, especialmente entre o Judiciário e o Legislativo. Eu vejo que precisamos ter cuidado.
Veja só que situação: diante desse ato, nós temos uma resposta, que também precisa ser olhada de
forma muito atenta. Refiro-me á decisão de um Ministro do STF no sentido de anular a sessão de uma das
Casas do Congresso Nacional. É algo que precisamos
ter cuidado, porque, mais uma vez, nós temos aí uma
clara interferência do outro Poder.
Tentem imaginar a gente aqui, no Parlamento,
tomar uma decisão de anular uma sessão de votação
do Supremo. É claro que isso causaria um embaraço
muito grande. De qualquer modo, compreendo que
se há uma decisão que transitou em julgado, o correto é apenas, havendo a comunicação, como deseja o
Parlamento nessa medida a que vamos votar favoravelmente, que se tenha o ato sem precisar de se ter,
sequer, a votação.
Veja o exemplo da votação da Câmara – e aqui
me permitam até como quem foi membro, como V. Exª,
da Câmara. A Câmara, pela votação, a ampla maioria queria votar a favor da liberação: foram 233 votos,
se não me falhe a memória, contra aproximadamente
100 votos, talvez até menos de 100 votos que eram
contrários à liberação para o cumprimento da pena. O
fato é que ali, naquele instante, demonstra que pode
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o Parlamento, muitas vezes, viver uma situação como
aquela que causa um constrangimento à Nação.
Então, por essa razão, nós estamos aqui nos
somando a esse esforço de V. Exª. Tendo aí a última
sessão, estaremos aptos, como V. Exª lembra, daqui
a duas semanas, 15 dias, no máximo, e teremos as
condições de votação. Então, terá todo o nosso apoio
e aprovação dessa decisão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O simples fato de o Congresso Nacional marcar
uma sessão, fazer a apreciação de uma decisão judicial, significa, em outras palavras, dizer que aquela
apreciação pode evoluir no sentido de aprovar a decisão da Justiça ou rejeitá-la, que foi o que aconteceu,
e, em havendo a rejeição, a consequência é um inevitável desgaste da instituição.
Então, essa matéria será apreciada pelo Senado
Federal, depois ela vai tramitar na Câmara dos Deputados. Nós temos muitas matérias apreciadas pelo
Senado tramitando na Câmara dos Deputados.
O Senado, como todos sabem, aprovou o fim
do voto secreto, e, em boa hora, nós recebemos a informação de que a Câmara dos Deputados analisará
essa proposta na sessão de hoje.
Além do voto secreto – e me permitam apenas
fazer uma rápida leitura – para julgamento de Deputado e Senador, que nós já aprovamos aqui, no Senado Federal, outras propostas também aguardam
deliberação da Câmara dos Deputados: a mudança
do critério para suplente de Senadores, proibindo parentesco; a ficha limpa para servidores públicos dos
três Poderes; a que facilita o exercício da iniciativa
legislativa por parte da sociedade; a que define organização criminosa, a eliminação da aposentadoria
como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção e outros crimes e o novo rito
das medidas provisórias.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
PRESIDENTE RENAN CALHEIROS
MATÉRIAS APROVADAS NO SENADO QUE
AGUARDAM APRECIAÇÃO PELA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
1. PL 6.953/2002 – Código de Proteção do usuário de serviço público. Aprovado no Senado, está
na CCJ da Câmara
2. PLP 485/2009 e PLP 214/2012 – Proteção do
FPM contra desonerações, conforme já aprovado em
relação ao FPE, demanda da Marcha dos Prefeitos
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3. PEC 11/2011 – Altera o rito de tramitação
das MPs. Aprovado no Senado desde 2011, recebeu
parecer favorável da CCJ, matéria está na Comissão
Especial para avaliar o mérito
4. PEC 196/2012 – Fim do voto secreto para
perda de mandato de deputados e senadores. A CCJ
da Câmara aprovou a proposta do Senado. Há notícia
que a Câmara está pautando outra PEC, mais ampla,
que, se aprovada, deverá ainda ser discutida e apreciada no Senado.
5. PL 7.699/2006 – Estatuto da pessoa com
deficiência
6. PEC 197/2012 – Partilha com os Estados dos
impostos do comércio eletrônico
7. PL 5.403/2011 – Marco civil da internet. Aprovado requerimento para realização de “audiências públicas e seminários regionais”
8. PL 7.672/2010 – Lei da palmada. Aprovado
terminativamente em comissão, houve recurso para
apreciação do Plenário.
9. PL 5.013/2013 – Lei Geral de Antenas. Regulamenta as condições para instalação e operação
de antenas emissoras de ondas de radiofreqüência
10. PL 3.503/2004 – Fundo de vítimas de homicídio. Já aprovado no Senado, está na Câmara dos
Deputados
11. PL 5.900/2013 – Passam a ser crimes hediondos a corrupção e crimes contra a vida. (PLS
204/2011 no Senado)
12. PLP 295/2013 – Simples para Advogados.
(PLS 105/2011 no Senado)
13. PEC 284/2013 – Ficha Limpa para servidor
público dos 3 Poderes. (PEC 6/2012 no Senado)
14. PL 323/2007 – Destinação dos royalties para
educação e saúde. (PLC 41/2013 no Senado)
15. PL 5.957/2013 – Estabelece regras para
impulsionar zonas de exportação (ZPEs). (PLS
764/2011 no Senado)
16. PEC 287/2013 – Veda que cônjuge ou parente possa ser suplente de senador e reduz para
apenas um os suplentes de Senador. (PEC 11/2003
no Senado)
17. PEC 286/2013 – Facilita o exercício da iniciativa popular. (PEC 3/2011 no Senado)
18. PL 641/2013 – Concede benefícios trabalhistas a portadores de hepatite B e C. Aprovado
terminativamente na CCJ, foi enviado à Câmara dos
Deputados (PLS 11/2011 no Senado)
19. PLP 302/2013 – Regulamentação da Emenda
Constitucional que ampliou os direitos das empregadas domésticas. Enviado à Câmara dos Deputados
(PLS 224/2013 no Senado)
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20, PEC 291/2013 – Eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juizes e promotores condenados por corrupção ou outros crimes. (PEC
53/2011 no Senado)
21. PEC 293/2013 – Estende a possibilidade de
cumular cargos públicos aos profissionais de saúde integrantes das Forças Armadas (PEC 122/2011
no Senado)
MATÉRIAS JÁ PROMULGADAS (LEIS E
EMENDAS À CONSTITUIÇÃO)
1. PLS 240/2013 – Distribuição dos recursos
do FPE, com emenda que protege a parte dos Estados
contra desonerações de impostos federais. Sancionado
como Lei Complementar nº 143/2013
2. PLS 129/2012 – Transparência na gestão
dos direitos autorais pelo Ecad. Sancionado como
Lei n° 12.853/2013
3. PLC 39/2013 – Projeto que responsabiliza a
pessoa jurídica que auferir vantagem com corrupção. Já sancionado como Lei nº12.846/2013
4. SCD 268/2002 – Regulamenta o Ato Médico,
fixando quais atribuições são privativas desses profissionais da saúde. Sancionado como Lei nº 12.842/2013
5. MPV 609/2013 (PLV 15/2013) – Desonera
cesta básica e reduz tarifa de energia elétrica. Já
sancionado como Lei nº 12.839/2013
6. PLC 3/2013 – Projeto que prevê o atendimento
integral pelo SUS às mulheres vítimas de violência
sexual. Já sancionado como Lei nº 12.845/2013
7. PLC 98/2011 – Estatuto da Juventude. Já
sancionado como Lei nº 12.852/2013
8. PEC 82/2011 – Trata da Defensoria Pública,
a fim de conferir poderes de gestão de seu orçamento,
Promulgada como Emenda Constitucional nº 74
9. PLS 150/2006 – Projeto que define organização criminosa, que no Brasil não tinha tratamento
legal adequado, sendo genericamente tratado no delito de “formação de quadrilha”. Sancionado como Lei
nº 12.850/2013
10. PLC 11/2013 – Cria Sistema Nacional
de Combate à Tortura. Sancionado como Lei nº
12.847/2013
11. MP 610/2013 – Renegociação de dívidas
de agricultores do semi-árido (sancionada como Lei
n° 12.844/2013)
12. PLC 51/2013 – Anistia policiais e bombeiros
militares punidos por infração ao Código Penal Militar, por participarem de movimentos e reivindicatórios.
Sancionado como Lei nº 12.848/2013
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria. PMDB – AL) – É evidente que, depois de nós eliminarmos aqui no Senado a possibilidade de julgamento
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de Deputados e Senadores cujas sentenças transitaram
em julgado, essa matéria vai tramitar na Câmara dos
Deputados. Mas se houver, com relação a esta Casa,
alguma decisão do Supremo Tribunal Federal, desde já,
eu queria assumir esse compromisso, nós não vamos
apreciá-la, porque o simples fato de apreciar, querendo
rever ou mudar, ou modificar, ou emendar uma decisão
da Justiça, da sua última instância, do Supremo Tribunal
Federal, significa na prática, em outras palavras, expor a
instituição a que pertencemos. E isso não é conveniente
para a democracia do Brasil.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
queria acrescentar a essa lista de V. Exª a PEC do
Comércio Eletrônico, um projeto que V. Exª relatou
aqui na Casa, que é de suma importância, Senadora
Ana Amélia, para a economia dos Estados, não só o
Estado de V. Exª, como o nosso e todos os outros Estados. Nós estamos falando de algo que movimentou
R$25 bilhões no ano passado. Então não é justo que
essa divisão não se processe; que não se processe
justamente. Então é importante. Essa é a PEC que
está lá na Câmara.
O Senador Presidente anunciou inclusive na
semana do esforço concentrado. Agora eu queria,
Sr. Presidente, indagar a V. Exª duas coisas, porque
tem a ver inclusive com o que nós discutimos hoje na
Comissão de Orçamento, ou seja, com o relator e o
Presidente. Uma é a questão da apreciação da PEC
do Orçamento Impositivo, porque nós temos um trancamento de pauta, dia 17 nós estaremos ainda com a
pauta trancada. Nós não podemos levar ao Plenário
do Congresso Nacional a LDO, ainda que aprovemos
na Comissão Mista de Orçamento.
Então, qual é o calendário que V. Exª está prevendo? Na semana passada, V. Exª havia nos dito que
talvez fosse possível, já na sessão do dia 10, que é a
próxima terça, apreciarmos aqui a questão do Orçamento Impositivo. Tem propostas de mudanças feitas.
E a semana seguinte é a semana que V. Exª está propondo o esforço concentrado para o Senado apreciar
a questão da PEC nº 18, da PEC nº 20 e outras PECs,
na linha do que colocou aqui o Líder Wellington Dias
em relação a esse julgamento.
Portanto não cabe mais, Senador Renan – esta
é minha opinião –, a gente ficar fazendo uma querela
com o Judiciário em decisões dessa natureza. O art.
15 da Constituição é claro.
Então, se há uma sentença, se já há um condenado, é aplicação imediata. Acho que a PEC do Senador
Jarbas Vasconcelos reforça isso, e eu iria mais além,
Senador Renan. V. Exª é testemunha de que – várias
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vezes já conversei isso com V. Exª – o fato seguinte: o
Plenário, quando julga um Senador, pode cometer dois
crimes: um, a absolvição de um culpado ou a condenação de um inocente, porque a apuração é frágil, feita
por nós, Senador Renan. Ela é frágil. É um julgamento,
na realidade, aqui no Plenário, na política.
Então, o julgamento, a cassação de mandato por
crimes tem que se dar exatamente pelas instâncias
do Judiciário, Senadora Ana Amélia. Nós não temos
condição. Um delegado é preparado, é talhado, para
um inquérito policial, um membro do Ministério Público
passa anos e anos se especializando naquilo, um juiz
faz isso na carreira, mas não é correndo. É na carreira, durante anos na carreira. É diferente. A gente faz,
aí sim, na correria. Julga aqui, bota no Conselho de
Ética, passa um mês, lê, vota e aí a gente pode cometer esses dois erros: a absolvição de um culpado ou a
condenação de um inocente.
E esses crimes devem ser julgados pelo Judiciário. Plenário de Câmara e Senado devem julgar quebra de decoro relacionado com a política, relacionado
ao mandato. O cara cometeu crime; é criminoso como
outro qualquer. Os Plenários não podem servir como
instância de recurso, como o Tribunal. Vai virar o Supremo do Supremo.
Então, é importante essa atitude assumida pelo
Senador Renan de promover essa votação.
Eu queria só indagar a V. Exª nesse sentido. Como
V. Exª marcou a partir do dia 16, se é vero que no dia
10 nós vamos apreciar aqui o Orçamento Impositivo,
ou começar a apreciar o Orçamento Impositivo, para
permitir que a nossa Comissão de Orçamento monte o
seu calendário, porque, a partir dessa votação, Senador
Renan, nós precisamos alterar o relatório do Relator-Geral da LDO. Nós precisamos alterar, porque a gente
não sabe ainda o que vai sair do Orçamento Impositivo.
Portanto, eu queria pedir a V. Exª esse esclarecimento, ao tempo em que agradeço a V. Exª, em meu
nome, em nome do Senador João Durval, em nome
da Senadora Lídice da Mata e, claro, em nome do
Governo do Estado da Bahia, do Governador Jaques
Wagner, a aprovação da operação de crédito por parte do Senado da República para o Estado da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Quanto a essa matéria a que V.
Exª se refere, a proposta de emenda à Constituição
do orçamento impositivo, informo que ela tramita na
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Nós vamos aguardar a apreciação da matéria
na Comissão de Constituição e Justiça para, então,
imediatamente, pautá-la aqui, no plenário do Senado Federal.
Senador Pedro Taques.
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da
mesma maneira que os Senadores que me antecederam, quero apoiar que seja colocada em votação a PEC
nº 18, porque o que ocorreu na Câmara é um absurdo,
é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Imaginem
um cidadão que tem os direitos políticos suspensos,
de acordo com o art. 15, inciso III, da Constituição, ou
seja, ele não vota, ele não pode ser votado, ele não
pode ajuizar ação popular, ele não pode denunciar o
Presidente pela prática de crime de responsabilidade,
como se encontra na Lei nº 1.079, desde 1950; ele não
pode fazer isso, mas ele continua sendo Deputado Federal ou, no gênero, ele continua sendo parlamentar.
Ele não pode comparecer às sessões, porque está
preso. Existe uma lei física que diz que ele não pode
estar em dois lugares ao mesmo tempo, a não ser que
nós apresentemos um projeto para revogar isso. Esse
é o primeiro ponto.
Segundo ponto: a decisão do Ministro Barroso,
no Supremo Tribunal Federal, com todo respeito que
nós devemos ao Ministro Barroso – e tenho certeza
de que todos os Senadores que o aprovaram não faz
tempo –, é uma decisão de alquimia jurídica.
O Supremo Tribunal Federal, por intermédio do
Ministro Barroso – a quem, repito, todos nós devemos
respeito –, não está interpretando a Constituição. Ele
está criando uma Constituição só para ele; uma Constituição para chamar de minha. Ele está fazendo isso,
com todo respeito ao Ministro.
Inventar aquela conta?! Aquilo ali não está escrito no art. 55 da Constituição. E, ademais, Sr. Presidente, por ocasião da sabatina do indicado Barroso,
um dos Senadores na CCJ perguntou a ele: “O que
o senhor acha do ativismo judicial?” Ele fez uma crítica ao ativismo judicial, discutindo um mandado de
segurança impetrado pelo Senador Rodrigo Rollemberg. E eu fui amigo da Corte, colaborador do Tribunal, nesse mandado de segurança. Lá, a crítica era
uma; aqui, a decisão é outra, o que mostra contradição nessa decisão.
O que nós precisamos – e V. Exª vai colocar
em votação a PEC nº 18, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos – é decidir de uma vez por todas.
Imaginem: quando o Presidente da República é condenado pela prática de crime de responsabilidade –
art. 52, parágrafo único, da Constituição –, o Senado
o condena. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal
se imiscuir nessa decisão do Senado da República.
Não cabe recurso. É possível a discussão no tocante a princípios constitucionais que foram desrespei-
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tados. Agora, discutir o mérito? Como nós podemos
subordinar a decisão do Supremo Tribunal Federal à
decisão de outro Poder?
Agora vamos fazer aquela conta, que é uma alquimia constitucional, mais uma vez expressando respeito ao Ministro Barroso.
Permita-se outro tema, rapidamente, Sr. Presidente.
Vinte e dois Senadores assinaram aqui um manifesto intitulado “A rejeição das rejeições do Senado
Federal”, dando conta de que não concordaram com a
recusa do nome de dois Procuradores da Repúblicas,
Dr. Wellington Cabral Saraiva e Dr. Vladimir Aras, para
o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho do
Ministério Público.
Permita-me a leitura de dois parágrafos, Sr.
Presidente.
Quando a Constituição da República defere ao
Senado a tarefa de aprovar, por voto secreto e
após arguição pública, o nome de magistrados,
ministros do Tribunal de Contas, Presidente e
Diretores do Banco Central [...], conforme art.
52, o faz para obter anuência dos Estados federados em relação ao exercício de elevadas
funções nacionais. Isto condiz com a própria
função do Senado Federal.
O voto secreto, que segue à sabatina [aliás, a
PEC que votamos aqui está numa gaveta escura, lá na Câmara dos Deputados], foi erigido para
arrostar qualquer tipo de pressão que possa vir
de outros poderes ou setores. Ele não pode se
desvalorizar em espaço de ressentimentos [ressentimentos, repito] ou idiossincrasias. Ainda
assim, neste momento de fortalecimento das
prerrogativas do Poder Legislativo, somos favoráveis também a que essa votação seja aberta
[conforme a PEC aqui já aprovada].
Assim, 22 Srs. Senadores da República assinam
esta carta, Sr. Presidente, para que situações como
esta da recusa desses dois Procuradores da República não possam mais coexistir no Estado democrático
de direito.
Peço que seja assentada no Regimento, conforme
determinam as regras regimentais, esta manifestação
de 22 Srs. Senadores da República.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PEDRO TAQUES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)

726

59816 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Setembro de 2013

SETEMBRO DE 2013
Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 4

727

59817

728

59818 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Concordo inteiramente que precisamos remover
do nosso sistema constitucional esse absurdo jurídico.
Não tem sentido nenhum, absolutamente nenhum, que,
depois de uma condenação no Supremo Tribunal Federal que transitou em julgado, nós sejamos obrigados
a fazer uma sessão, expondo a Instituição para rever
ou aprovar, ou modificar, ou emendar uma decisão
da Justiça por intermédio de sua instância máxima, o
Supremo Tribunal Federal.
Nós vamos aprovar, naquela semana de 16 a
20, essa proposta de emenda à Constituição, que
tem, como primeiro signatário, o Senador Jarbas Vasconcellos. Essa matéria vai tramitar na Câmara dos
Deputados, mas, se houver, nesse espaço de tempo,
alguma decisão do Supremo Tribunal Federal mandando que nós façamos a apreciação de alguém cujo
mandato foi encerrado por decisão judicial transitada
em julgado, nós não vamos marcar, sob argumento
algum, uma sessão do Senado Federal, porque fazer
isso significaria expor a Instituição. Nós a devolveríamos
ao Senado Federal enquanto a Câmara não aprovar
a remoção desse absurdo do nosso sistema judicial.
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Senador Rodrigo Rollemberg e, em seguida, Senador Waldemir Moka.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero registrar o quanto será
importante para o sistema legal brasileiro a aprovação,
pelo Senado Federal – e espero também pela Câmara
dos Deputados –, da proposta de emenda à Constituição, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, que
vem clarear a Constituição Federal para que não reste
nenhuma dúvida de quais devem ser os procedimentos nesse caso.
Eu apenas quero, mais uma vez, manifestar a
minha estranheza em relação à decisão tomada pelo
Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já
depois da liminar concedida pelo Supremo Tribunal
Federal, de suspender aquela sessão vergonhosa que
livrou da cassação o Deputado Natan Donadon. E por
que faço isso? Porque o Presidente anunciou que vai
aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da matéria para reunir, se confirmada a
liminar, a Mesa Diretora para consagrar ou convalidar
essa decisão.
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Na verdade, no nosso entendimento, essa decisão
já deveria ter sido tomada antes, o que evitaria esse
enorme constrangimento produzido contra o Congresso
Nacional brasileiro. Razões para isso o Presidente da
Câmara tanto tem que, logo em seguida à decisão da
Câmara, que manteve a situação do Deputado Natan
na mesma condição anterior, imediatamente, chamou
o suplente.
Ora, é claro que é impossível manter no exercício de um mandato parlamentar uma pessoa que está
condenada a regime fechado, o que torna impossível
a sua presença no Parlamento.
Eu faço questão de ler a conclusão da liminar do
Ministro Barroso, quando ele diz que:
(...) de tudo que vem de ser exposto e examinado, é possível assentar, em conclusão: A. A
Constituição prevê, como regra geral, que cabe
a cada uma das Casas do Congresso Nacional,
respectivamente, a decisão sobre a perda do
mandato de Deputado ou Senador que sofrer
condenação criminal transitada em julgado. B.
Esta regra geral, no entanto, não se aplica em
caso de condenação em regime inicial fechado,
por tempo superior ao prazo remanescente do
mandato parlamentar. Em tal situação, a perda
do mandato se dá automaticamente, por força
da impossibilidade jurídica e física de seu exercício. C. Como consequência, quando se tratar
de Deputado cujo prazo de prisão em regime
fechado exceda o período, [a impossibilidade
é real, é imediata, o que faz com que a Mesa
da Câmara tenha que declarar, automaticamente, a perda do mandato.]
Essa é uma questão tão óbvia que me faz estranhar que o Presidente da Câmara dos Deputados esteja
a aguardar ainda a decisão do Supremo Tribunal sobre
essa liminar, quando, na verdade, deveria acabar com
o objeto dessa ação no Supremo Tribunal ao fazer o
que é o óbvio: declarar, a partir da Mesa da Câmara,
a perda do mandato do Deputado Natan.
Portanto, eu faço esse registro aqui, mas quero dizer da importância de votarmos a proposta de
emenda à Constituição de autoria do Senador Jarbas
Vasconcelos. E digo mais, Sr. Presidente: entendo que
o Senado deve fazer gestões firmes em relação à Câmara dos Deputados, para que aquela Casa aprecie a
proposta de emenda à Constituição que institui o voto
aberto para a apreciação de cassação de parlamentar.
Não sei se é o caso – quero colocar para apreciação
dos Líderes – de condicionar, inclusive, a apreciação
pelo Senado Federal da PEC do orçamento impositivo,
que foi aprovada com muito entusiasmo pela Câmara,
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à aprovação, antes, pela Câmara dos Deputados, do
voto aberto para a cassação de parlamentares.
E digo mais! Entendo, Sr. Presidente, que, para
avançar no marco legal das relações políticas no Brasil, nós deveríamos ir além – e o Senado Federal já
aprovou o voto aberto para a apreciação de cassação
de parlamentares –, ampliando o voto aberto. É isso
que a população brasileira quer: cada vez mais saber
como vota, em todos os momentos, o seu representante no Congresso Nacional.
Portanto, vai o nosso apelo a todos os Líderes
partidários para que aprendamos com esse episódio e
possamos avançar, e avançar significa ampliar o voto
aberto para todas as votações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Quero cumprimentar o Senador
Rodrigo Rollemberg.
O mais razoável, realmente, era a Câmara dos
Deputados apreciar, prioritariamente, a proposta de
emenda à Constituição que torna o voto aberto para
julgamento de parlamentares, Senadores e Deputados.
E, na sequência, nós ampliaríamos as modalidades
de voto aberto. E nós poderíamos promulgar já essa
proposta de emenda à Constituição, em 7, 8, 10 dias.
Eu concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka
e, em seguida, ao Senador Randolfe Rodrigues.
Mas reafirmo que o razoável seria nós aprovarmos rapidamente essa proposta que já está lá, para
que seja também, com urgência, promulgada.
Com a palavra V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB-MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é nesse
mesmo sentido a minha intervenção. Estou no meu
nono mandato, Sr. Presidente, desde que comecei,
como vereador, lá na capital do meu Estado, Campo
Grande. Eu nunca vi nada que pudesse desgastar mais
a imagem do Congresso Nacional do que essa última
votação na Câmara dos Deputados. É um negócio que
não conseguimos entender, porque não é possível. É
aquela situação em que não havia mais o que fazer.
Então, eu penso que, depois desse resultado,
aqui, no Senado, a forma concreta, objetiva de dar
uma resposta é votarmos rapidamente a PEC nº 18,
do Senador Jarbas Vasconcelos, como V. Exª está aqui
colocando na pauta. E, ao mesmo tempo, articular com
a Câmara, para que eles também possam fazer isso,
talvez, rapidamente, porque, assim, esse tipo de problema não mais vamos ter. E cabe ressaltar que aqui,
no Senado, nós já votamos, tanto assim que, em relação à cassação, não temos voto secreto no Senado. E
por que não, também, a PEC do Senador Paulo Paim?
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Então, aproveitar o momento não é aquela questão, é que o clima, mais do que isso, é como se isso
pudesse dar uma satisfação.
Então, Sr. Presidente, vi o Senador Pedro Taques
lendo, em nome de 22 Senadores, e quero dizer, Senador Pedro Taques, que acho também que a rejeição
daqueles dois nomes foi um absurdo com o qual – faço
questão de dizer e abrir – eu não compactuei. V. Exª
sabe da minha postura.
De forma, Sr. Presidente, que acho que se V.
Exª colocar na pauta da semana que vem, como já
nos pediu, inclusive estou conversando da Comissão
de Assuntos Sociais para que, na próxima semana,
a gente possa também pautar a questão dos 10% da
saúde. Toda essa discussão, Sr. Presidente, o fundo
dessa questão, a coisa mais importante que há aí é o
subfinanciamento da saúde no nosso País.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Randolfe Rodrigues. Na sequência, Senador Cyro Miranda.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, na crise, exige-se de nós, homens públicos,
fundamentalmente, ações, mais do que, obviamente, a
retórica. Parece-me que, concretamente, o Parlamento se encontra – e digo Parlamento porque a decisão
da Câmara dos Deputados da semana retrasada é
uma decisão que atinge todo o Parlamento brasileiro,
embora o nosso Parlamento seja bicameral, é uma
decisão que atinge e infringe todo o Parlamento –,
portanto, Sr. Presidente, como digo que se exige do
homem público, de todos nós, ações, gestos, mais do
que a retórica, parece-me que cabe ao Parlamento,
neste momento, duas ações: uma V. Exª já anuncia,
a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº
18, cuja apreciação já iniciamos na última quinta-feira,
com o início do debate na primeira sessão, em que
debatemos a Proposta de Emenda à Constituição nº
18, que torna automática a perda de mandato para
os Parlamentares que tenham sentença condenatória
transitada em julgado.
É importante que, terminado aqui o rito, a Câmara
tenha o mesmo procedimento, com a celeridade necessária. Por isso reitero à V. Exª que isso seja solicitado
à Câmara, que a Câmara dê a celeridade necessária.
Vejo que V. Exª já antecipa para que tal situação, vindo
a ocorrer, por exemplo, aqui no Senado, não se tenha
aqui esse tipo de constrangimento e V. Exª antecipa
isso e por isso é urgente, o Senado já está no rito de
votação da PEC 18. É importante que a Câmara cumpra o rito da mesma forma.
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Agora, Sr. Presidente, preocupa-me uma outra
situação: encaminhamos para a Câmara a Proposta
de Emenda à Constituição que lá recebeu o número
196, de iniciativa do Senador Alvaro Dias, que põe fim
ao voto secreto para uma situação específica, que é o
voto secreto para cassação de mandatos parlamentares. Ocorre que a notícia que nos chega neste momento é que a Câmara está votando o fim do voto secreto
para várias situações.
Sr. Presidente, isso ocorrendo, a Câmara encaminhando aqui para o Senado o fim do voto secreto
para várias situações, permita-me, a bola virá para cá.
Parece-me que temos duas medidas a serem tomadas,
por parte do Parlamento, diante da crise em que está
o Parlamento a partir da não cassação do mandato
de um presidiário. Uma medida V. Exª já anuncia, que
está em curso, que é a votação da PEC nº 18, a outra
é o fim do voto secreto.
Nós encaminhamos a bola para a Câmara, votamos a PEC que lá recebeu o número de 196, só que a
Câmara, ao que me parece, está mandando a bola de
volta para nós, porque está votando uma outra PEC que
aumenta o leque do fim do voto secreto e me parece –
alguém me corrija se estiver errado – a encaminhando
para cá. Se assim for, Sr. Presidente, parece-me que
a responsabilidade desta Casa é recebê-la e votá-la.
Acho que esta Casa tem pautado responsavelmente e
inclusive quem está em dívida com a República, neste
momento, tem sido a Câmara dos Deputados. É esta
Casa que tem votado matérias e a Câmara dos Deputados que não tem votado os temas que esta Casa
tem votado.
Se a Câmara dos Deputados votar agora uma
Proposta de Emenda à Constituição que amplia o leque de matérias em que se tem que encerrar o voto
secreto, mesmo não tendo sido esta a PEC que este
Senado encaminhou para lá, parece-me que é de nossa responsabilidade apensá-la aqui às outras que têm
desse tema e votá-la de imediato, porque me parece
que o gesto que cabe ao Parlamento, ao Congresso
Nacional é encerrar com o voto secreto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero registrar, com muita
satisfação, a honrosa presença neste plenário do ex-Senador, ex-Governador e hoje Deputado Federal
Esperidião Amim. É uma honra muito grande tê-lo de
volta à Casa.
Senador Cyro Miranda, com a palavra V. Exª.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Serei breve.
Srªs e Srs. Senadores, Senador Renan, quando
nós achávamos que nada mais estapafúrdio poderia
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acontecer, semana passada, passamos por um ato
extremamente constrangedor.
Senador Renan, venho pedir a V. Exª para ter
celeridade na PEC 18, porque, senão, nós vamos
correr o risco... O Senador Pedro Taques enfatizou
que um apenado não poderia estar aqui. Por isso, o
Ministro Barroso o proibiu. Agora o senhor imagine
aquele que for condenado ao regime semiaberto e
aqui disser à Presidência do Parlamento: “Presidente,
o senhor vai me dar licença, mas o camburão está
me esperando e, às 5h30, eu tenho que sair daqui
para ir ao presídio.” Seria mais um constrangimento.
Ou então: “Amanhã eu não posso vir, porque a nossa
Bancada vai se reunir lá.”
Então, eu peço encarecidamente que dê celeridade, para a gente não passar por mais um ato de
desgaste. É muito difícil nós sairmos nas ruas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concordo inteiramente com
V. Exª, Senador Cyro Miranda. Já disse e queria repetir: “Nós não exporemos o Senado Federal a esta
execração pública.”
Nós vamos, de 16 a 20, apreciar a PEC do Senador Jarbas Vasconcelos, mas, desde já, qualquer
decisão que envolva Senador, que transite em julgado, que tenha prisão, nós não a submeteremos à
apreciação desta Casa, porque a simples apreciação
significa que pode ser aprovada, mantida ou revista
e, em sendo revista, caracteriza novamente esse
lamentável labirinto jurídico, esse equívoco constitucional que precisa urgentemente ser eliminado da
nossa Constituição.
Então, se o Supremo mandar para cá, eu devolvo, porque os Poderes são autônomos e não cabe ao
Legislativo revisar uma decisão judicial que transitou
em julgado. Isso não tem mais sentido. Enquanto eu
for Presidente, nós não vamos expor jamais esta Casa
do Congresso Nacional a essa execração.
Agradecemos a V. Exª. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito a minha
inscrição no horário das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito, como Líder.
Nós temos também inscritos os Senadores Eduardo Suplicy, Jayme Campos, Lúcia Vânia, Romero
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Jucá, como Líder, e o Senador Paulo Davim, também
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra
ao Senador Suplicy, submeto à apreciação da Casa o
requerimento pedido pelo Senador Randolfe Rodrigues
que altera data da celebração dos 70 anos de criação
do Território Federal do Amapá, que foi aprovado no
dia 3 de abril.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.026, DE 2013
Requeremos, de acordo com o disposto nos arts.
154, III e § 5º e 199 do Regimento Interno de Senado
Federal, que a sessão especial do dia 13 de setembro
de 2013, destinada a “celebrar os 70 anos de criação
do Território Federal do Amapá”, em cumprimento ao
Requerimento nº 87, de 2013, aprovado na Sessão
Deliberativa Ordinária, realizada no dia 3 de abril de
2013, seja alterada para o dia 16 de setembro de 2013.
Justificação
Nos termos regimentais, foi apresentado ao plenário desta Casa o Requerimento nº 87, de 2013, para
que fosse realizada sessão especial no dia 13 de setembro de 2013, destinada a celebrar os 70 anos de
criação do Território Federal do Amapá, que foi aprovado em 3 de abril passado.
No entanto, em virtude de alterações impostas
por compromissos político-partidários na agenda parlamentar, faz-se necessária a alteração da data da sessão especial para o dia 16 de setembro do corrente.
Assim, para que a vontade do plenário seja realizada, em conformidade com o regimento desta Casa e
em atendimento à necessidade dc alteração da data, é
apresentado o presente requerimento, em aditamento
ao Requerimento nº 87, de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy.
Em seguida ao Senador Romero Jucá.
Antes, porém, passo a Presidência dos nossos
trabalhos ao Senador Romero Jucá.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan
Calheiros e agora Senador Romero Jucá, recebi esta
bonita lembrança dos Deputados do Timor Leste, o
tais. Peço permissão para usá-lo porque o considero
muito bonito. Estive no Timor Leste em 2008, a convite
do Prêmio Nobel da Paz e Presidente do Timor Leste José Ramos-Horta. Sinto-me feliz de estar usando
aqui o tais.
Hoje recebi a visita do Ministro Alexandre Padilha, que trocou ideias comigo a respeito de decisão
que está por acontecer no próximo ano, em São Paulo, para o Partido dos Trabalhadores. São decisões de
natureza político-eleitoral. Na oportunidade, mostrei a
ele uma carta muito interessante que recebi de Paulo
de Moraes Pinto a respeito de sua experiência como
participante do Programa Ciência sem Fronteiras e,
também, a avaliação que fez do programa Mais Médicos e que passo aqui a ler, dada a relevância dessas
considerações.
Paulo de Moraes Pinto é filho de meu colega,
Professor na Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Luiz de
Moraes Pinto. Quando o vi, na missa, dois domingos
atrás, ele que acabou de chegar do Canadá, sugeri a
ele que pudesse escrever uma carta contando de sua
experiência. E aqui está a sua carta:
Prezado Senador Eduardo Suplicy, meu nome
é Paulo de Moraes Pinto. Atualmente, sou
aluno do curso de Farmácia-Bioquímica, da
Universidade de São Paulo (USP). Em 2008,
entrei no curso de Medicina da PUC-Campinas,
mas, insatisfeito com o curso e com a carreira
que essa profissão me ofereceria, resolvi sair
e cursar Farmácia, onde poderia me dedicar
mais à área de pesquisa e acadêmica, para as
quais sinto que tenho mais vocação.
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Tinha vontade de me internacionalizar ainda na
graduação, mas não havia muitas oportunidades para fazer intercâmbio na minha área. No
início de 2012, um colega de turma comentou
sobre a existência de um novo programa de
intercâmbio para a graduação, o Ciência sem
Fronteiras.
Esse programa oferecia a possibilidade de alunos da área de biológicas e de exatas irem para
diversos países em inúmeras universidades.
Por querer ir para um país de língua inglesa
e que eu pouco conhecia, decidi aplicar para
o Canadá. Fiz a prova de inglês, IELTS, para
demonstrar proficiência em inglês, como era
requerido pelo edital, e mandei a minha documentação. A resposta final da aprovação,
com a carta de aceitação da Universidade de
Toronto, chegou na segunda semana de julho,
mas somente no fim do mês veio a documentação necessária para pedir o visto estudantil,
o que me deixou um pouco apreensivo quanto
ao tempo que teria para conseguir o visto junto
ao consulado canadense. Apliquei rapidamente para o visto, que exigia uma série de documentos, formulários e até exames médicos.
Com o pedido especial do governo brasileiro, o
consulado canadense acelerou o processo dos
estudantes do programa Ciência sem Fronteiras e permitiu que os vistos fossem emitidos
a tempo da minha viagem no final de agosto.
As aulas começariam no início de setembro.
Ao chegar ao Canadá, fui recebido no aeroporto por um serviço da Universidade de Toronto. Recebi uma série de informações sobre
a cidade e um telefone para contatar a minha
família no Brasil sem custos.
Usei os dias que tinha antes de as aulas começarem para algo razoavelmente complicado: encontrar um local para morar por um ano.
A universidade tinha um serviço de ‘housing’,
com anúncios de imóveis e quartos para estudantes, entretanto, não foi de grande auxílio
devido ao número de brasileiros na minha situação e porque a maioria das vagas já havia
sido ocupada por alunos que chegaram antes.
Depois de alguns dias, consegui encontrar
uma quitinete para dividir com outro brasileiro.
Logo no início descobri que muitos brasileiros
não começariam fazendo as aulas na universidade, como eu. Eles fariam um curso de inglês
para poderem assistir aula na universidade.
Achei isso bastante interessante por promover maior oportunidade para pessoas que não
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tiveram a chance de fazer um bom curso de
inglês no Brasil.
Todos os brasileiros na universidade vinham
de universidade pública, principalmente das
federais. A maioria era da área de Engenharia,
mas, por questão de afinidade, fiquei mais amigo dos que estudavam Medicina e Farmácia.
Como para alunos de ambos os cursos, não
foi possível frequentar as respectivas faculdades, pois não estavam incluídas no acordo
do programa. Acabei cursando Farmacologia.
A Universidade de Toronto tem uma excelente
estrutura para aula e pesquisa. Todas as aulas
eram com PowerPoint, e a maioria dos alunos
usava notebook para assisti-las. Além de uma
bela arquitetura que mistura prédios históricos
com edifícios modernos, as instalações também ofereciam uma ótima estrutura para alunos, com locais para comer e fazer exercícios.
A política de aulas lá é bem diferente daqui. Eu
tinha aproximadamente 12 horas de aula por
semana (na USP tenho, em média, 30 horas),
mas a carga de estudos e trabalhos fora da
sala de aula era muito mais alta.
Recebi também o apoio do Centro de Experiências Internacionais da universidade, que
ofereceu, durante o ano, várias atividades para
os brasileiros ali presentes, como churrascos
e idas a restaurantes e parques.
Eu recebia uma bolsa mensal de aproximadamente 1.450 dólares canadenses (CAD). O
valor era suficiente para ter uma vida de estudante confortável, mas sem grandes luxos.
Inicialmente, paguei 650 CAD na quitinete
que dividia. Em janeiro, quando mudei para
um apartamento pequeno no subsolo, mais
próximo à universidade, passei a pagar 500
CAD. Esse eu dividia com mais dois colegas,
mas cada um tinha o seu próprio quarto.
Em maio, minhas aulas acabaram, e tive o
meu período de provas finais: três semanas
nas quais só há provas.
Um ponto muito inteligente no Programa Ciência sem Fronteiras é que, após oito meses de
aulas, devemos participar de um programa de
quatro meses de estágio. Assim, fui fazer o meu
estágio no Hospital Sunnybrook, na área de
farmoeconomia. Lá, aprendi o funcionamento
do sistema de saúde pública canadense. Não
existem médicos nem hospitais particulares,
apenas públicos. Os exames laboratoriais e
de imagem também são custeados pelo governo. Isso gera uma igualdade muito grande
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em relação à qualidade de saúde que os canadenses recebem. Entretanto, alguns serviços,
como dentista ou fisioterapeuta, são privados,
sendo muito comum ter plano de saúde para
esses serviços.
O sistema público consome uma quantia considerável dos impostos coletados. Então, há uma
preocupação muito grande com os custos. O
grupo de pesquisa em que eu trabalhava era
focado no levantamento de custos e efetividade de tratamentos farmacológicos e fornecia
informações ao governo sobre a vantagem ou
não de se financiar novos fármacos, principalmente os de alto custo. Também focado nisso,
existem restrições aos médicos sobre quais
drogas cada um pode prescrever. Por exemplo,
os antibióticos mais novos e caros podem ser
prescritos apenas por um especialista. Caso
um clínico geral queira prescrevê-los, é necessário consultar o infectologista. Além disso,
todas as inovações e novos equipamentos são
submetidos a estudos para comprovar que a
sua aquisição será benéfica para o sistema.
Em um sábado de junho, jogando vôlei, tive
um deslocamento de patela e fui levado ao
hospital por ambulância. Conheci, então, o
funcionamento do sistema de saúde pelo outro
lado. O tempo de espera no pronto-socorro é
parecido com o que enfrentei aqui, em hospitais particulares, em torno de 2 horas para ver
o médico. No mesmo dia, fiz Raios X e depois
fui mandado para casa com muletas e uma
proteção para não mover o joelho. Marcaram
uma consulta com o ortopedista quatro dias
depois. Este me encaminhou para fazer uma
ressonância magnética, que foi marcada para
o próximo domingo, às 5h45 da manhã. Foi
assim que aprendi que as máquinas de alto
custo têm funcionamento de 24 horas, 7 dias
por semana, para que o retorno do investimento feito nelas seja o maior possível para a
população, permitindo que o tempo de espera
para um procedimento desses seja reduzido.
Felizmente, não tive que operar, apenas precisei fazer fisioterapia na própria universidade.
Voltei para o Brasil em meados de agosto, ao
final da minha bolsa, pois minhas aulas na
USP começavam no início do mês.
No geral, posso falar que gostei muito da minha experiência. É muito importante o Governo
brasileiro patrocinar essas bolsas de estudo, e
espero que esse programa se prolongue por
prazo indeterminado, pois é de excelente qua-
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lidade e pode ajudar muito o desenvolvimento
do nosso País.
Agradeço a atenção.
Cordialmente,
Paulo de Moraes Pinto.
Achei por bem, inclusive, transmitir à Presidenta
Dilma Rousseff, ao Ministro Aloizio Mercadante, esse
testemunho sobre a importância que, para esse jovem,
teve o programa Ciência sem Fronteiras.
Acontece que Paulo de Moraes Pinto acrescentou
a opinião de um estudante brasileiro, recém-chegado
do programa Ciência sem Fronteiras, sobre o Programa
Mais Médicos. Achei oportuno, a partir do fato de que
inúmeros médicos de Portugal, da Espanha, de diversos
países, inclusive de Cuba, estão chegando ao Brasil.
Aliás, O Canadá é um país que recebe médicos
de outros países. Nos anos 80, inclusive, tal como
está ocorrendo no Brasil agora, segundo me informou
o Ministro Alexandre Padilha, também lá houve resistência inicialmente para se receber um grande número
de médicos. Mas, hoje, eles correspondem a mais de
17% dos que praticam a Medicina no Canadá.
E, então, eis a avaliação de Paulo de Moraes
Pinto, esse brasileiro recém-chegado do programa Ciência sem Fronteiras sobre o Programa Mais Médicos.
Diz ele:
O Brasil sofre com uma desigualdade muito
grande com a distribuição de recursos para
a saúde. Em um artigo publicado em 27 de
agosto de 2013, na Folha de S.Paulo, Giovanni Guido Cerri, da Diretor da Faculdade
de Medicina da USP informa que metade dos
transplantes do Brasil são feitos em São Paulo. Essa desigualdade também ocorre com a
distribuição de médicos pelo País. Eles tendem a ficar onde há mais recursos e qualidade de vida. Os médicos formados em grandes
universidades aprendem a lidar e ler exames
feitos em aparelhos de alta tecnologia, que
aumentam a precisão do diagnóstico, mas
que não estão disponíveis em grande parte
do Território nacional.
Infelizmente, o cenário de pequenas e médias
cidades em regiões mais pobres do Brasil é
bastante diferente do desejado pelos médicos. Lá, não há fácil acesso a laboratórios
e equipamentos tecnológicos, nem recursos
para financiar tratamentos caros. Isso os leva
a se afastarem dessas cidades, deixando-as
abandonadas dos serviços de saúde. Por outro
lado, prefeitos acabam preferindo investir na
compra de vans e ambulâncias para transportar
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pacientes para grandes hospitais em centros
urbanos do que investir em atenção básica à
saúde no próprio Município.
O Programa Mais Médicos, do Governo Federal, se apresenta para solucionar parte da
questão: a ausência do médico. A vinda de
médicos do exterior vem suprir a demanda
em regiões mais pobres, que carecem destes
profissionais.
A vinda de médicos cubanos tem um aspecto
mais especial, pois a ilha é famosa por ter excelentes indicativos de saúde, se comparados
a países com economia semelhante. Por exemplo, a expectativa de vida em Cuba é superior
a 79 anos, enquanto no Brasil, país com uma
economia muito mais forte, não chega a 74
anos. A forma como a Medicina é trabalhada
em Cuba é a principal razão por essa diferença: os médicos lá conseguem fazer mais com
menos. Portanto, acredito que temos muito a
aprender com a vinda deles.
As organizações médicas reclamam que os
médicos estrangeiros não estão qualificados
para atuar no Brasil por não conhecerem a
epidemiologia local e nem terem sido aprovados pelo Conselho Federal de Medicina. Entretanto, esquecem que eles já têm experiência
e estão fazendo curso para conhecer melhor
o Brasil. Por outro lado, a maioria dos alunos
formados no Brasil, que fazem o exame dos
Conselhos de Medicina, é reprovada, e mesmo
assim eles recebem a autorização para atuar,
o que mostra um descaso com a qualidade do
profissional médico.
O Programa Mais Médicos certamente é uma
avanço para a Medicina em áreas carentes,
que finalmente terão a oportunidade de ter
um médico. É claro que isso não soluciona
toda a questão da desigualdade de acesso a
serviços de saúde no Brasil, e investimentos
em infraestrutura nessa área são necessários.
Conforme escrevi em meu relato sobre minha
experiência no Programa Ciência sem Fronteiras, a área de estudos e administração da
saúde pública no Canadá é muito forte. Um
intercâmbio com os profissionais desta área
pode nos ajudar a aprender a controlar nossos
custos, aproveitar melhor os equipamentos
que temos disponíveis, diminuir a fila de espera para procedimentos médico-hospitalares
e atender de uma forma mais humana a todos
os que precisam.
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Não é necessário que cada Município tenha
um hospital completo, com equipamento, para
atender a todas as especialidades. Mas também não é justo que somente os que tenham
recursos e estejam nos grandes centros sejam atendidos. Por que não abrir centros regionais bem-equipados, que possam atender
a grupos de Municípios? Não seria melhor do
que transportar pacientes em estado grave por
centenas ou milhares de quilômetros até um
grande centro? Se os serviços de saúde fossem racionalizados, a solução dos problemas
de infraestrutura seria muito mais fácil e barata.
Não devemos ter medo de intercâmbios com
profissionais de outros países. Nós só temos
a aprender conhecendo outras experiências.
Assim conclui Paulo de Moraes Pinto.
Eu quero muito agradecer inclusive ao Sérgio
Luiz, seu pai, por ter Paulo de Moraes Pinto atendido
à minha sugestão de trazer aqui essa experiência tão
relevante.
Um rapaz, estudante, que veio do Programa Ciência sem Fronteiras, mostra a riqueza de conhecimento
na interação que teve no Canadá, sobretudo porque
lá há um programa de atendimento de saúde pública
de excepcional qualidade.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Ele, inclusive, pôde, não apenas como
pessoa que está se formando em Farmácia e que ali
realizou um curso na área de saúde, dar o seu testemunho sobre a relevância desse intercâmbio de estudante e de profissionais da área da saúde.
Tenho a honra de dar o aparte ao Senador Paulo
Davim, que é médico.
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Senador Suplicy, eu quero elogiar o relato que o senhor
trouxe, na tarde e noite de hoje, ao plenário do Senado.
O Brasil vive um momento interessante. Poderíamos,
neste momento, estar fazendo um grande debate sobre a saúde pública no Brasil...
(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Obrigado. E não um debate dicotomizado entre se traz
ou não um médico estrangeiro, se é necessário ou não.
Ou seja, a questão gira em torno da figura do médico.
Nós poderíamos estar fazendo um debate muito mais
amplo, um debate muito mais pró-ativo. Nós poderíamos, ao invés de dois, estar construindo um único
polo. O fato é que os sentimentos se exacerbaram. O
fato é que existem enfrentamentos, e não se construiu
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pontes. As pontes foram destruídas e, infelizmente, as
interlocuções estão cada vez mais difíceis. Isso é ruim.
Mas a verdade tem que ser dita. O segmento médico...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – ...
está sofrendo bastante pelas críticas, pela forma não
bem compreendida do seu posicionamento. A verdade
tem que ser dita. Nenhum médico, nenhuma instituição
médica é contrária à vinda de médicos estrangeiros.
A ressalva que se faz é o exame do Revalida. Dizem
muito, e aí vai pelo calor do debate, que o Revalida, se
for aplicado aos médicos do Brasil, esses médicos não
conseguem passar, tamanho é o grau de dificuldade.
Isso é uma inverdade, porque o Revalida foi aplicado,
alguns anos, aos alunos do sexto ano da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a aprovação foi
de mais de 70%. O debate não é esse. O debate não
é comparar o Brasil, com as suas particularidades, à
Inglaterra ou ao Canadá. Quando se diz: “Não, mas,
na Inglaterra, 35%, 37% dos médicos foram formados
fora”. O debate também não é por aí. Lógico, sejam
bem-vindos bons médicos para o Brasil, sem problema
nenhum. Eu acho que tem mais é que haver essa troca de experiência, de conhecimentos. Isso enriquece
a Medicina de qualquer país. Mas não pode ser uma
comparação direta, porque, desde 1070, Senador
Suplicy, já existia faculdade de Medicina na Europa.
Em 1500, quase toda a Europa já tinha faculdade de
Medicina, e o Brasil ainda não tinha sido descoberto.
Ao longo desses anos, essas faculdades se tornaram
polos de excelência, polos de referência mundial. Todos
os médicos do mundo, de todos os cantos do mundo,
querem ir, espontaneamente, para esses polos, para
aprender, para se especializar, para crescer técnica e
cientificamente. Isso é natural. Da mesma forma que
um jogador do Brasil sonha em ir para o Milan, sonha
em ir para o Barcelona, porque são equipes que se
tornaram excelência no mundo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Então, não pode ser desta forma. Eu acho, Senador
Suplicy, que o Brasil precisa, sim, sobretudo o Governo, prover médicos às regiões mais distantes. Tem que
fazer isso. Eu concordo com isso. Agora, não se pode
tirar do foco da discussão o maior problema da saúde
pública, que é o subfinanciamento. O Uruguai destina
10% do PIB. Nós destinamos menos do que Portugal.
Eu nem comparo com Canadá, que é primeiro mundo.
Eu estive em Cuba. Lá eles destinam 15%. Então, não
adianta, nós precisamos destinar recursos suficientes
para o financiamento da saúde, porque, se não, nós
vamos viver uma...
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(Interrupção do som.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Nós buscaremos uma solução que não corresponde à
realidade. Eu concordo, acho que o Governo precisa
trilhar novos caminhos, mas também concordo com
um maior investimento na saúde, é uma necessidade.
Eu acho que se deve, sim, submeter os médicos que
venham ao exame de revalidação. Todo país faz isso.
Todo país faz isso, até porque não são as entidades
médicas que realizam essa prova, é o próprio Governo.
É o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde.
Então, acho que a solução tem que ser definitiva, sim.
Não pode ser solução temporária de três anos, daqui
a pouco, mais três anos. Não. Eu acho que temos que
trabalhar uma carreira nacional. É isso que está sendo
discutido, é isso que será apreciado nos próximos dias
na CCJ, porque essa é uma solução definitiva. Mas
eu acho que o Brasil deve aproveitar este momento...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – ...
para um debate o mais amplo possível a fim de aprimorarmos a saúde do País. Parabenizo suas palavras
e deixo aqui a minha modesta opinião. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Agradeço suas reflexões. Como médico, Senador Paulo Davim, obviamente, a sua palavra
tem importância.
Na próxima semana, acredito, votaremos aqui uma
proporção maior de recursos para a saúde, atendendo
um dos objetivos que V. Exª assinala.
Mas quero aqui registrar o quão importante foi
esse depoimento, o quão enriquecedor foi para esses estudantes participar do programa Ciência sem
Fronteiras e, depois, fazer essa avaliação positiva do
intercâmbio entre médicos e estudantes da área da
saúde. Muito obrigado.
O Senador Cristovam ainda queria uma palavra,
se me permite, Presidente, por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Suplicy, eu estou de acordo com
o Senador Davim de que o tema, Senador Davim...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Senador Paulo Davim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Estou dizendo que estou de acordo com
o que a gente precisa é de uma estratégia de longo
prazo, o que a gente precisa é de um programa, de
um sistema da saúde no Brasil. Só quero acrescentar
que esse sistema, essa estratégia tem que partir do
doente. E aí é outra coisa que está faltando no nosso
debate. O nosso debate tem sido sobre remédio, sobre equipamento, sobre médico, e o doente quase não
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entra na discussão. O doente não pode esperar. Nós
precisamos de uma estratégia de longo prazo para,
daqui a 20, 30 anos, o Brasil saber como vai cuidar
bem da saúde de todos, mas tem que saber como é
que vai atender nas próximas 30 horas uma quantidade de pessoas que não têm um médico por perto, que
não têm um real para comprar remédio.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É nesse sentido que vejo com muito
bons olhos o programa Mais Médicos, porque não é
a solução, não é uma panaceia, mas é uma medida
que a gente precisa fazer como precisa tomar uma
aspirina. Aspirina não resolve a questão que provoca
dor de cabeça, mas a dor de cabeça passa naquele
momento. Nós precisamos colocar o doente como o
elemento central da preocupação da gente, e não o
médico, e não os equipamentos. Lamentavelmente,
o debate saiu – e aí estou de acordo com o Senador
Davim – da preocupação com o doente e caiu na preocupação, no debate sobre a origem dos médicos. O
doente não quer saber se o médico vem de longe, ele
quer saber se o médico está perto. Aí estou de acordo
em que o ideal é fazer o Revalida. Mas não dá tempo,
Senador Davim. O Revalida...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – O Revalida demora algum tempo para
ser feito. Acho até que todos deveriam se submeter ao
longo do tempo, mas não no momento em que chegam
aqui. Além disso, temo que, fazendo o Revalida, eles
ganhem o direito de exercer a profissão em qualquer
lugar. E aí não vão ficar onde é mais necessário, porque os atrativos das grandes cidades são muito grandes. Eles são capazes de abrir mão de salário para
ficar numa cidade boa, como qualquer um de nós. E
a gente não pode trazer os doentes para serem atendidos aqui. Temos de contar com aqueles que estão
dispostos a ir lá. E não tenho a menor dúvida de que,
para aquilo para o qual eles vão, os médicos cubanos
têm toda a competência, todo o preparo. Nesse sentido, o programa Mais Médicos é um programa em que
vejo um defeito fundamental: demorou muito para vir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Eu também acho muito importante essa troca de
experiências. Acho que a vinda...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... dos médicos cubanos e dos demais
países contribuirá em muito para resolver o problema
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premente de melhor saúde, melhor atendimento de
médicos, sobretudo nas áreas mais carentes. E é tão
bonito ver que esses estrangeiros estão dispostos a ir
aos lugares com maior dificuldade, para darem de si e
realizarem uma experiência notável de enriquecimento
profissional nas suas vidas.
Muito obrigado aos Senadores Cristovam Buarque e Paulo Davim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Suplicy.
Agora, pela Liderança do PMDB, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srªs
e Srs. Senadores, meu caro Presidente, Anibal Diniz,
quero saudar todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas
redes sociais e fazer dois registros rápidos.
O primeiro deles diz respeito à matéria que foi
votada já, por unanimidade, há dois meses, que trata
exatamente da regulamentação do serviço doméstico
no Brasil. Nós tivemos a aprovação da emenda à Constituição que iguala os direitos ao trabalhador e à trabalhadora doméstica no Brasil. E, a partir daí, fizemos,
na Comissão Mista que regulamenta a Constituição,
um projeto de lei criando os passos, regulamentando a
atividade e, mais do que isso, criando procedimentos no
sentido de implantar a exigência do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, a criação do banco de horas
e uma série de outros procedimentos que realmente
dão condições ao exercício do trabalho doméstico em
igualdade de condições com os demais trabalhadores e, ao mesmo tempo, condições de a família ter o
serviço do trabalhador doméstico em sua residência.
Pois bem, hoje mantive contato com o Presidente
Henrique Eduardo Alves, fazendo um apelo a que a Câmara dos Deputados possa designar a relatoria dessa
lei, que aguarda designação de relator, matéria, como
eu disse, já aprovada, por unanimidade, no Senado
Federal, para que nós possamos votá-la rapidamente.
Por que peço pressa, Sr. Presidente? Primeiro
porque o FGTS dos trabalhadores domésticos só será
obrigatório a partir de 120 dias depois de votada a lei.
Será preciso implantar o Simples Doméstico, que fará
com que o recolhimento do INSS, do Imposto de Renda e do FGTS seja feito por um sistema simplificado.
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Hoje, o jornal Folha de S.Paulo registra um dado
importante. Depois da emenda à Constituição aprovada e do projeto aprovado aqui no Senado, que deu
tranquilidade às famílias, o número de carteiras assinadas do trabalho doméstico, cresceu 1,76%. Isso
sem a lei estar aprovada ainda. No momento em que
estiver aprovada e que qualquer dúvida, qualquer risco,
qualquer insegurança for afastada, não tenho dúvida
de que haverá uma formalização maior do trabalhador
e da trabalhadora doméstica em nosso País, aumentando, assim, o recolhimento do FGTS e aumentando,
assim, a massa de recursos do Fundo do Trabalhador,
do FGTS.
Portanto, fica aqui nosso apelo ao Presidente
Henrique Eduardo Alves no sentido de que possa designar, rapidamente, a relatoria dessa importante matéria. E que a Câmara possa, como prevê o Regimento
do Congresso, levar essa matéria direto ao plenário
da Câmara dos Deputados, discutindo, votando e, se
for o caso, modificando a proposta, acrescentando a
contribuição de Deputadas e Deputados, para que
possamos, efetivamente, avançar nessa legislação
que beneficia a trabalhadora e o trabalhador brasileiro.
Outra questão sobre a qual eu gostaria de falar rapidamente, Sr. Presidente, é o protesto que está sendo
realizado lá na cidade de Boa Vista, no meu Estado de
Roraima, em frente à sede da Justiça Federal. Produtores rurais, trabalhadores, piscicultores, empresários
do ramo de transporte, diversos segmentos da sociedade estão protestando contra o fechamento diário da
BR-174. Não sei se todos os brasileiros e brasileiras
sabem, mas às 18h, todos os dias, é passada uma corrente na BR-174, na área Waimiri Atroari, na divisa do
Estado do Amazonas com o Estado de Roraima. Essa
BR, essa estrada federal, que é uma estrada internacional, fica fechada, e o povo de Roraima fica, de certa
forma, impedido de transitar – ferindo a Constituição
–, de passar, das 18h às 6h da manhã, para o Estado
do Amazonas; e o povo do Amazonas fica impedido
de entrar no Estado de Roraima.
Isso é oriundo da construção da BR-174 e da demarcação da reserva Waimiri Atroari, décadas atrás. O
que é que nós defendemos? Nós defendemos a retirada
da corrente. Defendemos a retirada do fechamento e
a construção de um posto de vigilância na entrada da
reserva e de um posto de vigilância da Funai na saída
da reserva. E aí, para qualquer veículo que transitar,
haverá comunicação de que o veículo entrou e de que
o veículo saiu da reserva indígena Waimiri Atroari, sem,
no entanto, bloquear o acesso e a urgência do trânsito
entre os nossos Estados.
Existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal para que seja julgado esse fechamento. O
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Governo do Estado de Roraima entrou com a ação,
judicializou a questão, tendo em vista que a Funai não
quer liberar o bloqueio, a corrente da estrada. Nós
esperamos que o Supremo Tribunal Federal seja célere em votar este assunto que, como eu disse, fere
o direito de ir e vir do povo de Roraima, do povo do
Amazonas e de parte do povo brasileiro que anda na
Amazônia ocidental.
O Senador Cristovam Buarque pediu um aparte
e eu lhe concedo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador, eu não tenho nem um aparte;
eu tenho uma pergunta. O que impede, o que dificulta,
o que atrapalha que essa sua sugestão seja executada? Porque ela me parece tão lógica!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Senador Cristovam, a intransigência da Funai.
A Funai diz que, no passado – é verdade –, era perigoso transitar na estrada porque não era asfaltada,
portanto, poderia ficar algum carro atolado na estrada
e poderia haver algum risco de segurança, de conflito
com os índios.
Os índios avançaram, os índios hoje têm projeto de rendimento e de produção com a Eletronorte, a
estrada é asfaltada, portanto, não há nenhum risco de
atolamento, e a Funai continua na sua posição de proibir o trânsito – o que não pode fazer, na nossa visão
– entre as 18 horas e as 6 horas da manhã.
Não restou saída ao Governo do Estado senão
entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação,
mas, infelizmente, a ação está demorando a ser julgada.
O protesto dos produtores, dos cidadãos e cidadãs
de Roraima é legítimo, nós defendemos esse protesto,
e apelamos ao Supremo para que julgue rapidamente
essa questão. Nós queremos toda defesa, toda proteção para o povo waimiri atroari, mas é impensável, no
século XXI, nós termos uma estrada fechando às 18
horas e ser impossível o trânsito, como eu disse, numa
estrada internacional, que liga o Brasil à Guiana, que
liga o Brasil à Venezuela, que liga o Brasil ao Caribe,
enfim, ao restante das Américas.
Então, fica aqui o nosso apoio aos protestos, fica
aqui também o nosso protesto, mas fica aqui, principalmente, o nosso apelo ao Supremo Tribunal Federal
para que vote rapidamente essa questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Romero Jucá.
Encontram-se sobre a mesa alguns expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência designa, como
membro suplente, o Deputado Adrian, em substituição
ao Deputado Edinho Araújo, para integrar a Comissão
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Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 617, de 2013, conforme o Ofício nº 1.033, de 2013,
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº1.033
Brasília, 03 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
ADRIAN passa a integrar, na qualidade de SUPLENTE,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 617/2013, que “Reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, incidentes sobre a receita decorrente da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros
nas modalidades que menciona”, em substituição ao
Deputado EDINHO ARAÚJO.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência designa o Senador
Eduardo Suplicy, como suplente, para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a
denúncia de existência de um sistema de espionagem,
estruturado pelo governo dos Estados Unidos, com
o objetivo de monitorar e-mails, ligações telefônicas,
dados digitais, além de outras formas de captar informações privilegiadas ou protegidas pela Constituição
Federal, nos termos do Ofício nº 115/2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 115/2013 – GLDBAG
Brasília, 3 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Eduardo Suplicy para integrar como suplente, em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo a Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento nº
881, de 2013, destinada a investigar “A denúncia de
existência de um sistema de espionagem estruturado
pelo governo dos Estados Unidos, com o objetivo de
monitorar e-mails, ligações telefônicas, dados digitais,
além de outras formas de captar informações privilegiadas ou protegidas pela Constituição Federal.
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, memorando que
será lido.
É lido o seguinte:
Memo nº 1/2013 – CPIDAESP
Em 3 de setembro de 2013
Assunto: Instalação de Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na presente data,
foi instalada a “Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada nos termos do Requerimento nº 811, de 2013,
destinada a investigar a denúncia de existência de um
sistema de espionagem estruturado pelo governo dos
Estados Unidos com o objetivo de monitorar e-mails,
ligações telefônicas, dados digitais, além de outras formas de captar informações privilegiadas ou protegidas
pela Constituição Federal”.
Informo, ainda, que, na oportunidade, foram preenchidos os cargos da Comissão da seguinte forma:
Presidente Vanessa Grazziotin
Vice-Presidente Pedro Taques
Relator Ricardo Ferraço.
Respeitosamente, – Senadora Vanessa Grazziotin, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O memorando lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em votação o Requerimento nº
1.015, de 2013, da Senadora Ana Amélia, que requer
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para
representar o Senado Federal, por indicação da Presidência da Casa, na 129ª Assembleia da União InterParlamentar, a realizar-se em Genebra, na Suíça, no
período de 6 a 9 de outubro de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em votação o Requerimento nº
1.016, de 2013, do Senador Jorge Viana, que requer
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para
representar o Senado Federal, por indicação da Presidência da Casa, na 68ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a ser realizada em
Nova York, no período de 17 a 24 de setembro de 2013.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em votação o Requerimento nº
1.021, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, que requer,
nos termos do art. 40, do Regimento Interno, licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período
de 28 a 31 de outubro de 2013, para participar da
Conferência Parlamentar sobre a Reforma de Políticas
de Drogas, organizada pelo Grupo Britânico da União
Interparlamentar, em Londres, Inglaterra.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em votação o Requerimento nº
1.025, de 2013, do Senador Roberto Requião, que requer licença para se ausentar dos trabalhos da Casa,
no período de 17 a 20 de setembro de 2013, para participar, como membro do Parlamento do Mercosul, das
atividades correspondentes à Mesa Diretiva ampliada da Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana
(EUROLAT), em Puerto Plata, República Dominicana.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em votação o Requerimento n°
1.011, de 2013, do Senador Cícero Lucena, que solicita,
com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no dia
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
n° 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.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em votação o Requerimento n°
1.012, de 2013, do Senador Valdir Raupp, que solicita,
com fundamento no art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no dia
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
n° 6, de 2013, aprovado pela mencionada Subcomissão em 19 de junho de 2013.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Agora, como oradora inscrita,
Senadora Lúcia Vânia, em permuta com o Senador
Jayme Campos.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o modelo educacional de um país é um tema tão importante
e complexo que, por definição, não deve comportar
qualquer tipo de medida radical ou definitiva que tenha o objetivo de mudar um estado de coisas da noite
para o dia.
É com essa mentalidade, Sr. Presidente, que
devemos aprofundar as discussões sobre o Plano Nacional de Educação, especialmente no que se refere
ao atendimento educacional especializado às pessoas
com deficiência.
Em sua formulação original, na meta de número
4, o Ministério da Educação propunha a universalização compulsória para o atendimento escolar dos alunos com algum tipo de deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento ou superdotação. Portanto, pela
proposta do Governo, esses alunos, com idade entre
4 e 17 anos, deveriam se matricular nas escolas da
rede regular de ensino.
Tal medida, não tenhamos dúvida, teria como
drástica consequência, a partir do ano de 2016, o fim
do atendimento complementar e suplementar oferecido
pelas escolas especiais, como o realizado pelas APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)
ou Sociedades Pestalozzi, dentre outras.
Essas instituições possuem longa trajetória de
serviços prestados em nossa sociedade, carregando
consigo notáveis experiências e expertise no trato com
essas crianças e jovens de necessidades especiais.
Apoiadas com recursos do Fundeb, essas instituições contam com profissionais altamente experimentados na educação especial e desenvolvem diversas
atividades de inserção social e conscientização sobre
as pessoas com deficiência.
É sabido, inclusive, que aluno especial requer
uma atenção individualizada, com determinado tipo
de abordagem ou desenvolvimento específico. Como
podemos, nesse sentido, impor uma universalização
que não respeite essas circunstâncias, muitas vezes
essenciais para o bom desenvolvimento social e cognitivo dos alunos especiais?
Derrotada na Câmara, não podemos permitir que
tal temeridade retorne ao Plano e seja chancelada por
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esta Casa, colocando em xeque todo o sistema de
apoio a essa atividade.
É com esse espírito que apresentarei algumas
emendas, no âmbito da Comissão de Educação, ao
PLC n° 103, de 2012, que aprova o Plano Nacional
de Educação.
As emendas, Sr. Presidente, caminham no sentido de restabelecer o texto vindo da Câmara, que redimensiona a universalização do ensino para comportar
o atendimento complementar e suplementar das escolas especiais.
Alertados do perigo e da insegurança que a proposta original do Governo trazia – ameaçando a existência do conjunto de entidades que historicamente
prestam, com reconhecida competência, esse tipo
de serviço –, as Srªs e os Srs. Deputados ouviram os
clamores da sociedade, especialmente dos pais desses alunos especiais, e agregaram ao texto a garantia desse tipo de atendimento educacional, de forma
complementar e suplementar.
Infelizmente, após chegar a esta Casa e passar
pela Comissão de Assuntos Econômicos, o Parecer,
aprovado naquela Comissão, retirou as alterações
feitas pela Câmara à Meta 4, voltando o texto original
proposto pelo Governo.
É preciso que fique claro que a nossa luta aqui,
amparada por milhões de pais e amigos de crianças
e jovens especiais, não é contra a inserção social e
pedagógica desses alunos diferenciados nas escolas
comuns. Acredito que essa inserção é parte importantíssima do tratamento a que se submetem essas pessoas.
Considero plenamente louvável a opção pela
universalização do ensino, desde que respeitadas as
características físicas, cognitivas e psicológicas de
cada aluno.
Caso contrário, Sr. Presidente, estaremos comprometendo não somente o desenvolvimento pedagógico desses estudantes, mas do sistema como um
todo, aí incluídas as suas alternativas complementares
e suplementares.
Em todo o Brasil, são mais de duas mil unidades
da APAE em pleno funcionamento, além de inúmeras
outras entidades associadas e congêneres. Não nos
parece razoável, portanto, que toda essa estrutura,
mesmo que de maneira suplementar, seja desconsiderada no sistema educacional de um País como o
nosso, ainda com tantas carências e obstáculos sociais.
Nesse sentido, reitero o nosso intento de aprovar
o Plano Nacional de Educação, seguindo a redação
que veio da Câmara dos Deputados, particularmente
sua Meta 4, para a qual pedimos o apoio das senhoras
e dos senhores Senadores.
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Ademais, quero registrar o meu irrestrito apoio à
causa das instituições que prestam esse tipo de atendimento educacional especial, cuja importância para
essas crianças somente os pais e amigos podem dimensionar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
Agora, como Líder do PSD, o Senador Sérgio
Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, do meu Estado, venho
à tribuna na noite de hoje apenas para fazer um relato
da viagem que temos feito a todo o interior do Estado.
Começamos por Manoel Urbano. Estivemos em Santa
Rosa, dormimos em Jordão. Formos a Thaumaturgo,
Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro
do Sul. A segunda etapa, fizemos na semana passada.
Começamos por Bujari. Estivemos em Sena Madureira,
Feijó, Tarauacá. Agora, esta semana, nesta quinta, iremos fazer mais uma etapa, começando por Brasileia,
Epitaciolândia e Assis Brasil.
Na verdade, o objetivo dessa nossa grande caminhada é visitar os nossos 22 Municípios do Estado do
Acre para que possamos discutir com os vereadores,
com as lideranças sindicais, com as lideranças comunitárias e, principalmente, com os nossos vereadores.
Já quero agradecer a todos os presidentes de
câmaras municipais que têm nos recebido, a alguns
prefeitos que têm participado também das nossas
reuniões, a alguns secretários municipais, principalmente aqueles mais interessados com o futuro dos
seus Municípios que têm participado das nossas reuniões, porque entendemos que não temos outra forma
a não ser essa, de ouvir a população, de discutir com
os verdadeiros representantes do povo, que, no meu
entendimento, são os vereadores.
Eu sempre tenho dito que os vereadores são
os verdadeiros para-choques. É aos vereadores que
chegam as primeiras demanda, é aos vereadores que
a população tem acesso com certa facilidade. Então,
estou muito feliz e satisfeito com a quantidade de informação que me tem chegado e a meus assessores,
que têm me acompanhado, para que possamos, diante
dessas informações, alocar as nossas emendas parlamentares de forma mais correta, de uma forma mais
justa e até mesmo de uma forma mais humana.
Temos hoje o montante de 15 milhões de emendas. Parece até um valor grande, mas temos os 22
Municípios que precisamos ajudar, independentemente
de sigla partidária e de ideologia política. O sentimento
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é de que nós possamos chegar a todos os Municípios,
discutir nas câmaras municipais o que é melhor para
os Municípios.
Agora, em novembro, os prefeitos, com certeza,
virão aqui, a Brasília, para que nós possamos discutir
as nossas emendas. Com as informações que estamos colhendo nos Municípios, nós vamos ter bem mais
condições de alocar as nossas emendas.
Eu já queria agradecer a todos os presidentes de
câmara, mais uma vez, que têm dado toda a atenção
para a importância da discussão dessas emendas, e a
alguns prefeitos que têm tido a sensibilidade... Infelizmente, no nosso Estado, por conta de algumas questões políticas, nem todos os prefeitos têm participado
das nossas reuniões, mas eu queria agradecer àqueles
que têm ido por estarem ali demonstrando uma preocupação que têm para com os seus Municípios. Com
certeza, a participação dos prefeitos tem nos ajudado
muito para que, junto com os vereadores, nós possamos discutir de uma forma mais transparente. Quando
nós abrimos espaço para aquelas lideranças comunitárias, na presença dos prefeitos, elas também têm
sugestões para discutir com os prefeitos.
Fica aqui o nosso registro. Temos dedicado um
tempo todo especial para essa agenda, que, para nós,
cumpre um papel muito importante.
Há outro tema, Presidente Anibal, que trago à
tribuna. Li agora a imprensa do nosso Estado e, como
representante do povo do Acre, queria expressar o meu
sentimento. O Governador Sebastião Viana, numa palestra para oficiais do Exército brasileiro, fazia questão
de registrar – pelo menos é o que está publicado no
jornal on-line AC24horas, em uma matéria do Sr. Luciano Tavares – uma briga institucional. Ele dizia que
o Estado está rompido com a Polícia Federal.
Eu queria, primeiramente, repudiar essa atitude
do Governador. Em nome do povo acreano, principalmente daqueles que me deram um voto de confiança,
considero a Polícia Federal uma das instituições mais
sérias deste País, uma instituição que orgulha não só
o povo do meu Estado, mas, com certeza, todo o povo
brasileiro. Então, fica aqui o meu repúdio a essa atitude
do Governador. Eu acho que essa não é uma atitude
de um governador. O povo do Acre tem pela Polícia
Federal um carinho muito grande. O nosso Estado é
fronteiriço, temos uma fronteira com o Peru e com a
Bolívia, e nós devemos muito à Polícia Federal por estar ali guardando, dando a segurança aos acreanos e
aos brasileiros. É a Polícia Federal que também ajuda
nessa área de fronteira.
Então, preocupa-me muito quando um Governador de um Estado fronteiriço vem e faz questão de
registrar – estou dizendo isso porque não vi sequer
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uma nota do Governo desmentindo essa matéria. Então, para mim, essa matéria é verdadeira – que existe uma briga institucional, que o Estado do Acre está
rompido com a Polícia Federal.
Então, eu gostaria que ficasse registrado, em
nome do povo acreano, que não temos nada contra
a Polícia Federal. Muito pelo contrário, nós temos um
respeito muito grande pelas atitudes, pelas ações que
a Polícia Federal tem realizado no nosso Estado.
Presidente Anibal, fica aqui o nosso registro e a
nossa indignação com esse pronunciamento do Governador Sebastião Viana, que não expressa o sentimento do povo acreano, mas, sim, o sentimento dele
e de meia dúzia de pessoas que o rodeiam.
Fica aqui este registro.
Muito obrigado, Presidente Anibal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Gostaria de convidar a Senadora
Vanessa ou o Senador Inácio Arruda para assumir a
presidência para que os outros inscritos possam exercer o seu direito à palavra.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Não havendo mais oradores...
O Senador Anibal surgiu repentinamente para
usar da palavra. V. Exª dispõe do tempo regimental
para usar a palavra como orador inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Também quero cumprimentar,
aqui entre nós, nosso colega João Ribeiro, dar-lhe as
boas-vindas, porque eu acabei de chegar. Então, só
posso cumprimentá-lo nesse instante. É um grande
prazer, uma grande satisfação me encontrar aqui na
presidência dos trabalhos e encontrá-lo em plena atividade, depois de uma cirurgia de medula, um transplante de medula óssea. Está em plena recuperação
e em atividade aqui no Senado da República. Meus
cumprimentos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Que maravilha! Senador João Ribeiro, seja
muito bem-vindo, que Deus lhe dê restabelecimento
pleno o mais depressa possível.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores
da TV, ouvintes da Rádio Senado, quero inicialmente
prestar um esclarecimento rápido. O Senador Petecão
usou a palavra há pouco e disse que o Governador Tião
Viana anunciou um rompimento com a Polícia Federal.
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Na realidade, o Governador Tião Viana tomou
uma atitude correta, de representar junto ao Ministério
da Justiça, por conta de uma série de injustiças que
sofreu ao longo deste ano. Ele fez questão de tornar
isso público, de maneira muito transparente, corajosamente, porque nós cultivamos o respeito institucional,
mas, quando ocorre uma quebra de sintonia por parte de uma instituição, ela também tem que responder
pelos seus atos.
E as pessoas que praticaram aquele ato de vileza,
fazendo uma investigação completamente atabalhoada,
no sentido de expor o Governador Tião Viana, tiveram
uma resposta à altura, na medida em que o próprio
Governador Tião Viana, o Senador Jorge Viana também, todos representamos contra as pessoas da Polícia
Federal que tiveram aquela atitude antirrepublicana ao
ter agido de maneira direcionada no Estado do Acre.
Mas essa foi uma atitude que o Governador tomou muito, digamos, dentro da sua razão e do seu
sentimento de homem público, preocupado principalmente com a sua honra, com a sua ética e com a sua
responsabilidade institucional. No mais, a gente está
vivendo um ambiente de muito otimismo, com a agenda do Acre plenamente retomada e, dessa forma, a
gente segue em frente com os trabalhos de governo,
com ação parlamentar, com ação política. É assim que
nós estamos seguindo em frente.
Ontem mesmo, tive a oportunidade de participar,
com o Governador Tião Viana, na cidade de Xapuri,
do aniversário de sete anos da indústria Natex. Essa
indústria, que fabrica 100 milhões de preservativos
masculinos por ano, a partir da borracha natural, tem
uma relação direta com o Ministério da Saúde e dá uma
grande contribuição para o nosso Ministério da Saúde
no fornecimento de preservativos masculinos. Então,
estivemos lá com os 180 funcionários da indústria Natex e também levamos a nossa saudação para as mais
de 800 famílias de seringueiros que têm um trabalho
direto de fornecimento de matéria-prima para essa
indústria. Digo que essa indústria mudou, de maneira
importante, a realidade econômica de Xapuri, gerando empregos e levando divisas para aquele Município.
Também, no Estado do Acre, eu tive a oportunidade de participar, no sábado, de um evento no Seringal Pirapora, numa área em que estão 300 famílias
assentadas. Esse seringal já fica dentro do Estado
do Amazonas, mas essas famílias estão precisando
de apoio porque não têm a titularidade da sua terra e
precisam de uma ação do Programa Terra Legal, do
nosso Incra, para que elas possam obter a titularidade
de sua terra e continuarem produzindo. São pessoas
que estão lá se dedicando ao trabalho e têm o nosso
apoio e a nossa solidariedade.
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E, ontem, pela manhã, nós participamos de um
ato muito importante na Secretaria de Saúde, tendo
à frente a Secretária Suely Melo. Estavam presentes
parlamentares – a Deputada Federal Perpétua Almeida,
o Deputado Pereira, o Deputado Jamil Asfury, o Deputado Eduardo Farias –, e todos juntos tratamos de um
assunto que está muito em voga neste momento no
Brasil, o Programa Mais Médicos, principalmente num
apelo especial ao Ministério da Saúde para dar uma
atenção a esses médicos brasileiros que são formados
fora do Brasil e que precisam de uma atenção especial.
O Programa Mais Médicos é da maior relevância;
e o governo brasileiro teve o cuidado de estabelecer
– dentro da nossa necessidade médica, visto que nós
temos, hoje, uma proporção de 1,8 médico para cada
mil habitantes –, então, no Programa Mais Médicos,
que só serão atraídos médicos para o Brasil de países
que tenham uma proporção de médicos igual ou superior a essa do Brasil, de tal maneira que a gente não
cause uma competição desleal com os outros países,
nossos vizinhos.
E eu gostaria de aproveitar este momento para
dizer algumas impressões sobre esse Programa Mais
Médicos, um programa que vem dando uma resposta
muito importante para todo o povo brasileiro, principalmente para quem vive nos Estados das Regiões
Norte e Nordeste e nos Municípios mais isolados, que
mais precisam da presença de médicos para um bom
atendimento.
Então, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, estou fazendo hoje esse
pronunciamento de apoio e de aprovação ao Programa
Mais Médicos, uma chamada positiva para que médicos
nacionais e estrangeiros atuem na atenção básica de
saúde em áreas remotas das regiões mais deprimidas
do nosso País e nas periferias das grandes cidades.
Eu gostaria também de fazer um registro do esforço do Governo do Acre em atrair médicos para a
população. Exatamente nesse sentido foi que participei,
na segunda-feira, em Rio Branco, do primeiro dia de
Cadastro Estadual de médicos brasileiros formados em
outros países. Essa ação estadual pode representar a
oportunidade para que vários médicos, formados no
exterior e que estão hoje no Acre, possam participar
do cadastro e virem a exercer a sua profissão.
O cadastro estadual começou ontem e será realizado até o dia 5 de setembro, até quinta-feira, na
Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco. O objetivo é justamente identificar quantos médicos brasileiros formados em outros países querem trabalhar
no Acre. Em seguida, o governo estadual vai tentar a
autorização federal para que esses médicos possam
ser contratados por meio do Programa Mais Médicos.

Quarta-feira 4

743

59833

Nesse sentido, eu gostaria de fazer aqui um testemunho pessoal. Muita gente tenta esconder o debate sobre o Programa Mais Médicos com algumas
tergiversações que têm de ter a resposta certa. Nós
temos que deixar muito claro que o governo brasileiro
está tendo uma atitude humilde de reconhecer que o
número de médicos que temos no Brasil é insuficiente
para a necessidade da população. Por isso, estamos
fazendo esse esforço no sentido de atrair médicos para
estarem nas comunidades mais isoladas, aquelas que
mais precisam.
No caso do nosso Estado do Acre, por exemplo, a
proporção de médicos por mil habitantes é menor que
a média nacional. Se na média nacional, nós temos
1,8 médicos; na Argentina, são 3,7 médicos; na Europa, 3,8 médicos; no Acre, essa proporção é de menos
de 1 médico para cada 1000 habitantes. Ou seja, nós
temos uma deficiência muito grande, e teríamos condição de atrair um grande número de médicos que se
dispusessem a atuar nas regiões mais isoladas.
A intenção da Secretaria da Saúde do Estado é
que, após três semanas de treinamento e de avaliação
por um tutor capacitado, esses profissionais possam
atuar na atenção básica de saúde no Acre.
Lembramos que o Governo Federal estabeleceu
um parâmetro para trazer esse médicos apenas de países que tenham índices maiores que 1,8 médico por
grupo de mil habitante.
O nosso País não pode trazer médicos de países que tenham o número de profissionais inferior ao
do Brasil por mil habitantes. No entanto, há, no Acre,
muitos médicos que são formados no exterior, mas
que residem no Estado.
É nesse sentido que nós estamos nos mobilizando, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado
do Acre, com o Governador Tião Viana, para garantir
que esses profissionais médicos possam contribuir com
sua atividade profissional, porque, quando o Governo
brasileiro decidiu que não iria importar médicos das
regiões onde a proporção de médicos por mil habitantes é inferior a 1,8, foi justamente para não desmontar
o sistema de saúde desses países.
Imagine só: se o Brasil abrisse as portas para
receber todos os médicos, certamente milhares de
médicos da Bolívia viriam para o Brasil e, dessa forma, nós poderíamos desmontar a estrutura de saúde
dos países vizinhos.
Exatamente por isso foi estabelecido esse corte de 1,8, que é a média nacional de médicos por mil
habitantes. De modo que não estamos trazendo médicos de países onde essa realidade é ainda mais cruel
que a do Brasil.
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No Acre, no caso, a gente tem uma realidade
ainda inferior. Quando a gente fala de médicos que já
estão no Acre – médicos que se formaram no exterior,
mas que estão morando no Acre –, esses médicos não
estão, de maneira nenhuma, contribuindo para diminuir
a eficiência do sistema de saúde dos outros países.
Essa iniciativa acompanha uma importante ação
nacional, o Programa Mais Médicos.
O Mais Médicos é inovador, porque enfrenta justamente um dos principais problemas de hoje: a necessidade de levar mais médicos para regiões onde haja
falta extrema desses profissionais, mas não apenas
isso. O programa também prevê mais investimentos
em infraestrutura de hospitais e unidades de saúde em
todo o País, além da ampliação do número de vagas
para os cursos de Medicina em todo o País. Lá mesmo,
no Estado do Acre, nós estamos negociando com o
Ministério da Educação e temos a possibilidade de ter
120 vagas para o curso de Medicina na UniNorte; nós
temos a possibilidade de dobrar o número de vagas
da UFAC, que hoje é de 40 vagas por ano, podendo
chegar a 80 vagas por ano, com a possibilidade de
chegar também a Cruzeiro do Sul, com mais 40 vagas.
Assim, nós temos a possibilidade de ampliar, de chegar 200 vagas para o curso de medicina no Estado do
Acre. Isso tudo como parte desse esforço do Governo
Federal com o Programa Mais Médicos.
Concordamos com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quando afirmou que esse programa causa polêmica porque é um passo ousado e corajoso. É
verdade! O Brasil precisa enfrentar a questão da saúde, de todas as maneiras viáveis. E o Programa Mais
Médico é uma delas.
Dados do Ministério da Saúde apontam que o
Brasil conta, hoje, com 1,8 médico por mil habitantes.
Em países como Argentina, Uruguai, Portugal, Austrália, Itália ou Alemanha, essa proporção chega a uma
média de 3,4 médicos para cada mil habitantes.
Nesse cenário de escassez, 22 Estados do Brasil
estão abaixo da média nacional nessa proporção de
médicos por mil habitantes. Entre eles, meu Estado
do Acre, e nós não temos que ter orgulho de não reconhecer esse tipo de situação. Nós temos, sim, uma
deficiência de médicos por mil habitantes e precisamos, sim, do apoio de médicos nacionais e também
de médicos estrangeiros para suprir essa necessidade.
O Acre conta com menos de um médico por mil
habitantes. Em situação parecida também estão Estados como Amapá, Maranhão, Pará e o próprio Piauí.
A escassez de médicos é revelada em números
que impressionam. Nos últimos 10 anos, foram oferecidos 147 mil postos de primeiro emprego formal contra 93 mil médicos formados. Ou seja, segundo dados
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do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), o número de postos de emprego formal ultrapassa em 54 mil o número de profissionais formados.
Nesse contexto, o Programa Mais Médicos é uma
ação pró-ativa de um Governo Federal que já vem, há
muito tempo, trabalhando para solucionar a falta de
médicos e para melhorar a infraestrutura de atenção
básica à saúde no País.
Por exemplo, nos últimos 10 anos, a oferta de vagas para cursos de medicina no Brasil cresceu 62,8%,
passando de 10,3 mil vagas, em 2002, para 16,8 mil
vagas, em 2012.
Além disso, o Ministério da Educação investiu em
alternativas para financiamento da graduação, com a
criação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e
do Programa Universidade para Todos (ProUni), além
da melhoria da infraestrutura das universidades federais, com o Reuni.
Eu ouvi aqui, no plenário do Senado, pessoas
dizerem que o Programa Mais Médicos não era um
programa eficiente, porque o Brasil não tinha investido em formação. Ora, nos últimos 10 anos, o governo
brasileiro, com o Presidente Lula e a Presidenta Dilma,
investiu fortemente na formação médica, ampliando
enormemente (62,8%) o número de vagas para os
cursos de medicina.
Também, nos últimos dois anos, o Ministério da
Saúde mais que dobrou a oferta de bolsa de residência médica em instituições públicas. Para ampliar a
formação de especialistas em áreas estratégicas para
o SUS, o número de vagas abertas para esses cursos
passou de 758, em 2011, para 2,881 mil, em 2013.
Lançado em julho, o Programa mais Médicos
integra um amplo pacto de melhoria do atendimento
aos usuários do Sistema Único de Saúde. A primeira
etapa do programa contou com a inscrição individual
de 1,618 mil profissionais, que irão atuar em 579 postos da rede pública, em cidades do interior do País e
periferias de grandes centros urbanos.
Mil e noventa e seis médicos com diploma brasileiro começaram a trabalhar no dia 2 de setembro. Os
estrangeiros começam a atuar no dia 16 de setembro.
Outros 3,6 mil médicos cubanos devem chegar ao País
até o final do ano para atuar pelo programa, totalizando quatro mil médicos, profissionais da saúde vindos
de Cuba para ajudar no Brasil.
Para garantir que o Mais Médicos irá ampliar o
atendimento à população que realmente mais necessita,
os profissionais do programa só poderão ser inseridos
em novas equipes de atenção básica ou naquelas em
que há falta de médicos.
Mesmo com tantos predicados, o programa ainda
enfrenta as críticas de quem não quer enxergar os be-
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nefícios da iniciativa. O Conselho Federal de Medicina
se mostra contra o modelo proposto pelo programa e
defende a criação de uma carreira de Estado para os
profissionais em lugar das bolsas.
Há pouco, eu ouvi aqui, Senador Wellington Dias,
que os profissionais estrangeiros são bem-vindos desde que passem pelo Revalida. Na realidade, o Revalida é um exame extremamente difícil que tem mais a
intenção de fazer reserva de mercado para os profissionais médicos nacionais do que propriamente medir
a capacidade dos estrangeiros.
Imagine só: se o mesmo Revalida utilizado para
os médicos formados fora do Brasil fosse utilizado para
os médicos formados aqui, certamente, nós teríamos
diminuído ainda mais o número de profissionais médicos que estão em atuação no Brasil.
No entanto, o Governo esclareceu que a bolsa
de R$10 mil, prevista para o Programa Mais Médicos,
consiste em uma bolsa formação, uma forma de remuneração ao profissional para a especialização na
atenção básica, que será feita ao longo dos três anos
de atuação no programa. E isso é inteiramente compatível com o que acontece nos países mais avançados.
Há poucos dias, fiz uma referência aqui sobre
a Alemanha. A Alemanha, no ano de 2000, contava
com 15 mil médicos estrangeiros. No ano de 2010,
uma década depois, esse número aumentou para 30
mil. E todos os médicos, quando iniciam seu trabalho,
na Alemanha, primeiro, passam por um período de
seis meses de experiência para, depois, fazerem um
exame para se atualizarem naquilo que é a medicina
praticada lá. Por que o mesmo não pode ser feito aqui,
no Brasil, que é um país que necessita de mais atendimento médico?
Os médicos terão de contribuir com a Previdência
Social para terem direito a licenças e outros benefícios.
Em outra frente, dirigentes corporativos da classe médica se opõem especialmente à vinda de médicos estrangeiros e fazem críticas à vinda de médicos
cubanos. Mas qual o motivo concreto dessa aversão
aos médicos cubanos? E qual é a alternativa proposta?
Quem critica tem que apresentar uma proposta concreta. E nós não temos visto essas propostas concretas
no sentido de dar uma solução para a necessidade de
médicos no Brasil.
Nesse aspecto, um artigo recente do jornalista
Janio de Freitas trouxe um excelente ponto de reflexão. E faço questão de ler aqui um trecho desse artigo:
Mas, em tanta e tão descomposta reação em
nome da classe médica, como ficam os carentes da atenção de um médico nas lonjuras
onde nem um só foi jamais visto? Esses numerosos conselhos de medicina, essas inúmeras
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associações de médicos, esses incontáveis
dirigentes corporativos nada têm a dizer que
não seja contra o preenchimento estrangeiro
dos buracos de sofrimento deixados por brasileiros pelo Brasil afora?
Isso é fato. Os médicos brasileiros têm muito
mais dificuldade de aceitar trabalhar nos rincões mais
longínquos do País.
Ele continua:
Não têm nem uma palavra proponente, alguma
preliminar de plano, uma iniciativa viável, para
intercalar nas reações vociferadas à vinda de
estrangeiros? Não, não têm.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Afirma o artigo.
Em outro texto, o jornalista Gilberto Dimenstein
argumenta:
Provas têm demonstrado que uma boa parte
dos alunos formados nos cursos de medicina
no Brasil não está apta a exercer a profissão
também. [...] Mas, mesmo sendo reprovados
nos testes, os estudantes ganham autorização
para trabalhar.
Por que essas mesmas associações, tão furiosas em atacar médicos estrangeiros, não
fazem barulho para denunciar alunos comprovadamente despreparados [também]?
Há um claro preconceito com relação aos estrangeiros.
A resposta encontra-se na moléstia do corporativismo. Se os brasileiros querem tanto essas vagas
por que não se candidataram?
Questiona o texto.
Esse questionamento é feito justamente porque,
se nós estamos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... questionando a vinda de médicos estrangeiros... (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, se puder me dar mais três minutinhos para concluir, tento me disciplinar aqui.
Se há tanto questionamento contra a vinda dos
médicos estrangeiros, então que se apresente alternativa e que nós demonstremos na prática que há
médicos brasileiros em condição de atender a todos
os Municípios.
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Na realidade, não há. Realmente, essas colocações são pertinentes. Reforçamos aqui, nesta tribuna,
nossa confiança no Programa Mais Médicos, porque
tenho certeza de que ele foi desenvolvido com a melhor das intenções, para atender àqueles que mais
necessitam.
E, olha, nós somos hospitaleiros. O povo brasileiro é um povo hospitaleiro e vai receber de braços
abertos todos os médicos estrangeiros que para cá
vierem, sejam eles de Cuba, da Argentina, da Europa
ou de qualquer outro país do continente.
Tenho certeza de que as pessoas que mais necessitam da presença desses médicos, as pessoas mais
desassistidas que estão lá nos Municípios mais isolados, nos mais diferentes pontos do Brasil, não estão
fazendo o coro com os corporativistas. Essas pessoas
estão querendo médico presente na comunidade, que
possa lhes dar atenção básica.
E outra coisa que temos de questionar: não é
possível acontecer o que ocorreu, recentemente, lá
na Universidade Federal do Acre, onde alunos e professores assinaram documento, questionando a vinda
de médicos estrangeiros e também o Programa Mais
Médicos. O mesmo aconteceu, se não me engano, no
Ceará, onde houve também hostilidade a profissionais
médicos que vieram para ajudar o Brasil.
Não podemos entrar por esse caminho. O Brasil
reconhece a sua deficiência, admite que, das mais de
15 mil vagas abertas, apenas 1,7 brasileiros se apresentaram para preencher essas vagas, e nós precisamos preenchê-las com quem estiver disposto a trabalhar. As pessoas que têm sua formação, que têm sua
habilitação, podem tranquilamente se inscrever para
ajudar no Programa Mais Médicos. Enquanto isso, quero dizer que estou também completamente solidário
com o Ministro Alexandre Padilha que hoje externou
uma preocupação muito séria, de médicos estarem se
inscrevendo no Programa e depois não comparecem,
só para impedir que as vagas sejam preenchidas por
profissionais formados em outros países e que estejam dispostos a vir.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Então, o Ministro Alexandre Padilha tem a nossa mais irrestrita solidariedade. Tenho certeza de que
com o esforço e a dedicação dos agentes do nosso
Governo, da nossa Presidenta Dilma e do Ministro Padilha, a gente vai ter sim esse Programa Mais Médico,
chegando a todos os lugares onde as pessoas precisem de atenção básica de saúde, porque é assim que
demonstraremos nosso compromisso com a melhoria
da qualidade de vida do povo brasileiro.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Anibal Diniz, por seu pronunciamento.
Passo a palavra agora ao Senador Wellington
Dias, pela Liderança do PT. V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Acir Gurgacz; meu querido Senador Amorim, saúdo também meu colega Anibal Diniz.
Sr. Presidente, eu queria primeiro dizer da minha
satisfação pela inauguração da BR-020, no meu Estado, que liga o Município de São Raimundo Nonato, em
direção à Fartura do Piauí, até à divisa com a Bahia
e em direção a Campo Alegre de Lourdes, na Bahia.
Ali pude visitar – ainda antes da inauguração – aquela
obra que teve a presença do Governador e a presença
do Ministro dos Transportes, da Integração e de outras
lideranças. Eu não pude estar nessa ocasião, porque
tinha uma reunião de trabalho, tratando sobre a situação da seca, sobre um programa nessa área da irrigação com o Banco do Nordeste, em Fortaleza; mas
fui no dia anterior. Aliás, ali em São Raimundo Nonato,
tive a oportunidade de participar, com as lideranças de
meu partido, com as lideranças de outros partidos, de
uma bela programação. Destaco aqui a participação
Destaco aqui a participação na celebração dos
festejos de São Raimundo Nonato. Tive a companhia,
nesse encontro, da Deputada Rejane Dias, do Deputado Merlong Solano e outras lideranças. Destaco
aqui a presença do ex-prefeito Herculano de Moraes,
a presença do Deputado Hélio Isaias, do Vice-Prefeito
Isaias, do Dr. Beto. Estive, na oportunidade, também
lá na celebração, com o Deputado Edson Ferreira e
com o Prefeito Avelar, e os nossos vereadores, que
estiveram também acompanhando.
Eu queria destacar também que nessa viagem
eu pude estar no Município de Dom Inocêncio. Ali,
pude ver em andamento, embora um pouco lenta, a
obra do asfaltamento que foi iniciada no meu governo
e prossegue em direção a Dom Inocêncio. Ali também
nós tratamos sobre a adutora do sistema de água. É
uma obra importantíssima pela Funasa, e que estamos
acompanhando ali com o Município.
Fui recebido, no Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, por diversas lideranças, e ali, com a direção
de vários partidos, vereadores, associações, dirigentes do próprio sindicato, a presidenta, o presidente,
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foi possível tratar sobre a grave situação da seca. Foi
possível orientá-los sobre os procedimentos para quem
tinha problemas com financiamentos não quitados e as
possibilidades de renegociação das dívidas. Também
fomos cobrados sobre o programa de abastecimento
com o milho. Já tratei aqui com a Conab, tratei com a
Casa Civil, para que se tenha a regularização, tanto em
São Raimundo Nonato como em São João do Piauí.
São os dois armazéns que abastecem aquela região.
Eu tive ainda a oportunidade de ouvir e ver como
importante um compromisso nosso de trabalharmos
o Programa Luz para Todos. É a empresa Pretel que
está trabalhando. Aliás, quando eu vinha de volta, encontramos já equipamentos chegando para essa importante obra naquela região.
Destaco ainda um trabalho que ali foi possível
acompanhar, junto com o Município, para importantes
investimentos na área de creches, de escolas infantis,
de unidades de saúde, de equipamentos. O Município
recebeu equipamentos. Estive lá com o Prefeito, com
o seu pai, o Luiz, que é uma importante liderança daquela Município, e com os vereadores. Ali também
tratamos sobre projetos encaminhados pelo Município
de Dom Inocêncio.
Dali estive em Dirceu Arcoverde. E ali, Sr. Presidente, em Dirceu Arcoverde, pude ver a situação da
estrada ligando São Lourenço a Dirceu Arcoverde. Ali
já tratamos com o DER, que está concretizando uma
licitação para a retomada da obra de recapeamento.
Ainda quando governador, nós iniciamos o recapeamento, que ficou pronto até a cidade de São Lourenço. E ali em Dirceu Arcoverde também foi possível
realizar importantes encontros na Câmara Municipal,
e depois uma visita ao prefeito e às lideranças daquele
Município. Também ali é claro que a maior reivindicação é essa da estrada. Junto com ela, a da retomada
da obra do Luz para Todos, e ainda projetos que foram apresentados pelo Município e que aqui estamos
acompanhando.
Da mesma forma em São Lourenço. Ali também
participei, com as lideranças, fiz uma visita ao prefeito, e, junto com o Maninho, que é um ex-prefeito, e
diversas outras lideranças, eu pude tratar de projetos
importantes na área de abastecimento de água, vinculados ao ensino técnico. É um modelo pelo qual tenho
uma paixão muito grande, que é o modelo a distância e
presencial, o modelo da alternância. É um modelo em
que os alunos passam um período na escola e outro
no seu habitat local, fazendo esse importante trabalho.
Eu destaco aqui a necessidade de agilizar mais
investimentos nessa área. Estive com os alunos, e ali
estamos trabalhando uma base nessa área de irrigação,
pela importância que tem esse programa para a região.
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Mas hoje, Sr, Presidente, eu quero tratar aqui
do programa de energia solar e eólica no Piauí. É um
tema fundamental para o Piauí: a geração de energia.
Sr. Presidente, no início do meu mandato como
governador, mais de 120 mil famílias, 150 mil famílias
do meu Estado viviam na luz das lamparinas, na zona
rural. Isso respondia, na época, por 80% da população
rural. Foi lá que foi lançado o Programa Luz para Todos.
Foi o Presidente Lula quem iniciou um dos maiores projetos de inclusão que este País já presenciou:
o Luz para Todos. Mas além da zona rural, também
na zona urbana.
O programa foi lançado no Piauí, na cidade de
Novo Santo Antônio. Atualmente, 94% do meu Estado
já têm acesso à luz elétrica, mas ainda faltam 25 mil
ligações, aproximadamente, para que todas as comunidades sejam atendidas.
Para universalizar o acesso à luz elétrica e atender 100% da população piauiense e brasileira, é preciso que o Brasil gere cada vez mais energia – aliás,
vivenciamos lá uma situação de falta de energia, por
um longo período, em razão de um incêndio na Fazenda Santa Clara. Por isso, S. Presidente, como eu
disse, queremos atender, até o próximo ano, 100% da
população piauiense.
Comemoro o sucesso do 5º Leilão de Energia de
Reserva, específico para contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos eólicos, realizado,
no dia 23 de agosto, pela Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica, em São Paulo.
Devo dizer que já temos os leilões de hidrelétricas, que estão contratados, em andamento; temos
ainda um potencial nessa área de termoelétrica, com
biomassa e no modelo tradicional, com queima de óleo
diesel, mas acreditamos na energia limpa, especialmente eólica, solar e elétrica.
De um total, nesse leilão, de 1.505 megawatts contratados, os parques eólicos contratados no Nordeste
representaram 95% do total. Também em número de
empreendimentos eólicos contratados, o Nordeste foi
o grande destaque desse leilão, com 62 de um total
de 66 empreendimentos negociados.
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
(Chesf), através de parcerias, vendeu a energia correspondente a 401 megawatts, equivalente a 27% do
total contratado. A maior participação da Chesf, com
49% de 210 megawatts, será em sete parques eólicos,
a serem construídos no Estado do Piauí, em parceria
com as empresas Salus FIP – Fundo de Investimento
e Participações (15%) e a empresa de origem americana ContourGlobal (36%), esta última de grande experiência, tendo já vários parques eólicos instalados
no Nordeste.
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Com investimento previsto de R$720 milhões,
esses sete parques eólicos, denominados Ventos de
Santa Joana, terão, cada um deles, a potência de 30
megawatts, situados nos Municípios de Marcolândia,
Caldeirão Grande e Simões.
No Estado da Bahia, a Chesf também com 49%,
em parceria com o grupo Brennand Energia, participará da construção de três parques eólicos, totalizando
89 megawatts, previsto um investimento previsto de
R$330 milhões, localizado no Município de Sento Sé,
Baraúnas, Mussambê e Morro Branco.
No total, serão investidos R$1,3 bilhão. Esse
investimento corresponde aos 18 empreendimentos
eólicos com os quais a Chesf participará em parceria
com grupos privados nos Estados da Bahia e Piauí.
Esses importantes empreendimentos deverão
estar concluídos até setembro de 2015, gerando emprego, renda e desenvolvimento em diversas regiões
do Piauí.
Sr. Presidente, também quero tratar aqui da geração de energia solar. Nosso Piauí – especialmente,
a região de São João do Piauí – tem grande potencial
de geração de energia solar, pois essa cidade, esse
Município, localizado no Semiárido nordestino, tem um
dos mais altos índices de exposição solar do País. Só
para se ter uma ideia, São João do Piauí tem exposição solar três vezes maior que a Alemanha, que é um
dos maiores produtores e distribuidores de energia
solar do mundo.
Outro fator que atrai investimentos no potencial
de geração de energia solar do Município é a subestação de energia elétrica localizada ali, um dos maiores
entroncamentos energéticos do Brasil. Por isso que o
incêndio que houve na Fazenda Santa Clara, nessa
região, ocasionou a falta de energia em praticamente
todos os Estados do Nordeste.
A transmissão de energia solar poderá utilizar
a rede já existente, o que barateia o custo. Com isso,
o maior gasto na implantação de qualquer projeto de
energia solar, que é a criação de uma rede de distribuição, se reduz a zero, principalmente quando se considera que essa subestação é de extrema Importância
para a distribuição de energia elétrica para as regiões
Norte e Nordeste.
Exatamente por isso que, ali, onde ocorreu esse
incêndio, na Fazenda Santa Clara, também um outro
grupo, o Grupo Tristão, ganhou um leilão para biomassa, a partir da produção de eucalipto, para com cavaco
fazer ali a produção de energia com termoelétrica –
aliás, essa base da Fazenda Santa Clara no Município
de Canto do Buriti .
Este ano, a Aneel incluiu a energia gerada de
forma alternativa nos leilões que serão realizados em
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setembro. Com isso, uma empresa já instalou uma
unidade experimental de energia solar em São João
do Piauí, que vai gerar 200 megawatts/dia. Como o
governo garante a compra de toda a produção de
energia alternativa, e o Piauí oferece grande potencial
de geração, diversas empresas estão buscando financiamento para a montagem de geradoras de energia
solar na região. A previsão de investimento hoje está
na ordem de R$1,2 bilhão, e contam com o apoio do
Estado e com o apoio do Município, cujo Prefeito é o
Dr. Gil Carlos, que é do Partido dos Trabalhadores.
Hoje, a geração de energia solar é uma alternativa
bem mais cara que a energia gerada em hidrelétricas.
Porém, estudos preliminares revelam que o preço da
energia solar cairá, quando a produção for realizada
em grande escala. O Brasil possui apenas uma empresa de geração de energia solar, localizada no Ceará,
que produz 1 megawatt/dia.
Sr. Presidente, precisamos de mais investimentos
nessa área. Quanto maior for o volume de investimentos, mais cairá o preço por mega.
A implantação de usinas de energia solar em
São João do Piauí pode transformar esse Município
em referência para o Brasil e para o mundo, na geração de energia limpa.
Portanto, quero aqui comemorar a geração desses investimentos, que colocam o Piauí na nova rota
de energia eólica, de energia solar. Com certeza, tudo
isso vai viabilizar grandes investimentos no meu Estado.
Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Parabéns, Senador Wellington Dias, pelas conquistas para o Estado do Piauí,
merecedor que é de todos esses avanços, que, com
certeza, trarão, espero, dias melhores para o povo do
Piauí, que precisa de oportunidades. E cabe ao Governo, realmente, dar essas oportunidades.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu agradeço a V. Exª e desejo o mesmo
para o nosso querido povo sergipano. V. Exª é um expoente em liderança
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Tomara que sim!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Aliás, permita-me apenas lembrar: a
mesma empresa que construiu a BR-020 – também
me alegra –, agora, em setembro, está mudando a sua
equipe para iniciar outra importante obra, da qual aqui
tratei com a Presidenta Dilma, com a Ministra Miriam
Belchior, com o Dr. Maurício Muniz, do PAC, que é a
BR-235, que liga a divisa da Bahia com o Piauí, no
Município de Caracol, em direção a Guaribas.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – É um sonho antigo não
só dos baianos, porque fica em território baiano, mas
também de todos nós, sergipanos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – É um sonho muito antigo.
Já não se justifica mais, de forma nenhuma, não haver
a pavimentação dessa BR.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Exatamente!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Ela começa lá em Aracaju,
em território sergipano, e atravessa não só a Bahia,
mas também Pernambuco e Piauí. É um sonho antigo.
O próximo sonho que se tem que materializar e
pelo qual nós lutamos é a duplicação da 235, no seu
início, ou seja, de Aracaju a Itabaiana, onde hoje há
um fluxo diário de veículos. A grande maioria é de caminhões pesados, porque Itabaiana é a cidade nacional dos caminhões.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – É a cidade dos caminhões!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – É a cidade nacional dos
caminhões. Há um fluxo de caminhões pesado e, infelizmente, muitos acidentes. Você não pode ultrapassar,
raramente, em algum trecho.
Então, é preciso que a Ministra Miriam Belchior
e o Ministro dos Transportes sejam sensibilizados pela
importância da duplicação. Que coloquem esse projeto
no PAC, porque, se não, muitos acidentes continuarão
existindo, e haverá um estrangulamento no fluxo desses veículos, especialmente dos caminhões, lá naquele
trecho inicial da BR-235.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – É uma grande conquista
essa pavimentação da BR-235 em território baiano,
que, com certeza, vai diminuir muito as distâncias e,
quem sabe, dar uma outra utilidade ao porto de Sergipe, de onde poderá escoar a produção de alimentos,
de frutas, para outros cantos do mundo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Com certeza.
Então, agradeço a V. Exª.
Como eu estava dizendo, agora no final do mês
de setembro, contamos com o início dessa obra, ligando Caracol em direção a Guaribas e, de lá, em direção
a Bom Jesus. Já há um trecho que está praticamente
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próximo da conclusão entre os Municípios de Monte
Alegre e Gilbués, em direção a Santa Filomena.
Então, queria comemorar aqui esses importantes
investimentos para o nosso Estado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco União e Força/PSC – SE) – Parabéns, Senador
Wellington!
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Pois não. Pela ordem, o
Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um registro muito rápido.
No sábado próximo passado, tive um encontro
com o meu Partido, com Lideranças de todo o Estado.
Lá estivemos reunidos para discutir os rumos da Nação brasileira, dos investimentos no meu Estado, do
Governo Federal, o déficit do Governo Federal com
o meu Estado. Discutimos também o meu Estado, as
suas dificuldades, as suas controvérsias e problemas
diversos.
O nosso Partido, o PR, está revigorado e certamente pronto para responder aos anseios da rua no
Estado do Espírito Santo.
Mas, mais do que isso, eu queria fazer um registro de algo lamentável na sociedade brasileira, Senador. Falo da cena com que a Câmara dos Deputados
presenteou a sociedade brasileira. Uma cena ridícula, deplorável, que nos expõe ainda mais do que expostos já somos, de forma negativa diante da opinião
brasileira: um presidiário, ladrão de dinheiro público,
que desviou dinheiro público com uma função comissionada, como civil, e não como Deputado. Foi assim
que foi investigado, foi assim que se deu a investigação, que se deram os inquéritos, o Ministério Público,
as instâncias, o crime.
O crime não ocorreu no exercício do mandato
de Deputado Federal. Portanto, não quebrou o decoro e não estava sendo julgado por crime de decoro.
Não precisava ter ido a plenário. A decisão era só do
Presidente.
Sujeito algemado, que vem no camburão, de terno!
É por isso que eu não gosto desse negócio de terno,
porque terno qualquer bandido põe; gravata qualquer
um põe no pescoço. Faz um discurso, apelando, de
forma emocional, e ainda tem mais de 100 votos! Ou-
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tros se retiraram do plenário, e a sociedade, a Nação
brasileira, que já não acredita na classe política, assiste, extasiada, ao presidiário voltar para o presídio
da Papuda, dentro de um camburão, algemado, como
Deputado Federal, porque não lhe tiraram o mandato.
Primeiro, não tinha nem que ir à votação, porque quebra de decoro é você expor a Casa ao ridículo
quando se está no âmbito do exercício do mandato.
Ele não era. Era só um civil. Ocorreu nas instâncias.
O processo só veio para cá porque ele se tornou Deputado Federal.
Essa cena lamentável!
Hoje, a Câmara está votando o voto aberto, que
a sociedade brasileira sonha, pede, reclama. E nós –
falo “nós” porque falo em nome daqueles que querem
o voto aberto há muito tempo, e V. Exª é um desses;
já ouvi pronunciamento de V. Exª a respeito e em conversas pessoais – somos daqueles que sempre quisemos o voto aberto, que, neste momento, a Câmara
vota. A matéria vai vir para esta Casa e, certamente,
será aprovada, para se dar uma resposta à sociedade
brasileira, que se angustia por uma resposta, porque
aquela cena foi absolutamente lamentável.
Não é possível que a Mesa da Câmara não tenha
assessoria. Não é possível que lá não haja procurador,
que as pessoas não tenham corpo técnico, corpo que
estude um pouco.
Desculpe-me, Presidente, não é possível! O leigo
dos leigos sabe tudo o que estou falando aqui, e que
um presidente não saiba que aquilo não deveria ser
colocado em votação.
A Câmara dos Deputados ficou absolutamente
exposta. Nós todos, porque vamos para a vala comum
juntos.
Então, eu quero aqui revelar o meu protesto, a
minha inquietação, a minha indignação com essa atitude. O lugar de quem roubou dinheiro público é na
Papuda mesmo, ou qualquer outro nome onde tiver que
colocar o indivíduo que assaltou os cofres públicos.
E é lamentável, porque o cara faz um discurso
religioso e, no fim, sai de lá dizendo que foi Deus que
o salvou, porque ele era evangélico. Eu sou de confissão evangélica, mas sei que há pilantra no meu meio
também. Esse é um desses pilantras que há muito
tempo nem para esta Casa deveria ter vindo.
De maneira que eu quero revelar o meu descontentamento e a minha indignação com esse fato
lamentável que expôs a todos nós.
Obrigado a V. Exª por ter me permitido fazer esse
registro e ao nosso querido Senador que já estava na
tribuna, o nosso querido...
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Acir Gurgacz.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Gurgacz. O que eu queria dizer era: querido do povo de Rondônia. Era o que eu queria dizer.
É querido do povo de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Senador Magno Malta, o
senhor tem razão quando disse que a Câmara não foi
feliz, foi infeliz, realmente, na decisão. Este País precisa definitivamente corrigir alguns rumos, e é mais do
que tempo para se fazer isso. O Parlamento não pode
perder esta oportunidade, de forma nenhuma. Todos
nós temos compromisso e responsabilidade. Quem se
propõe a ter um mandato, quem coloca o seu nome à
disposição do povo para ter um mandato está à disposição para servir. É assim que eu entendo. Então,
parabéns pelo seu pronunciamento.
Passo a palavra ao colega, o ilustre Senador
Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, trago à tribuna, nesta tarde,
um assunto que entendo da maior importância para
nós de Rondônia e para toda a população brasileira.
No último final de semana, na sexta-feira, fizemos
uma reunião da Comissão de Agricultura em Guajará-Mirim. Eu e o Senador Raupp estivemos lá ouvindo a
sociedade e visitando a nossa cidade de Guajará-Mirim.
Visitamos a chamada área portuária de Guajará-Mirim.
Antes de seguir nessa linha, eu quero saudar os
servidores da Receita Federal e do Ministério da Agricultura, que, no meu entendimento, são uns heróis por
trabalharem naquelas condições, onde se faz parte das
exportações brasileiras, no Porto de Guajará-Mirim.
Por lá, são exportados ovos, carne, manteiga,
refrigerante, cerveja, farinha. É um porto importante
para o nosso Estado de Rondônia, um porto que não
é de hoje, um porto que está lá há mais de 100 anos.
Eu não sei se é possível, mas faço questão que
a TV Senado mostre algumas fotografias que nós tiramos do que é o Porto de Guajará-Mirim. Aqui dá
para ver claramente que são manteigas que estão a
céu aberto, literalmente em cima da terra, para serem
vistoriadas pelo Ministério da Agricultura brasileiro. A
céu aberto. Assim como os caminhões. Tanto eu como
o Senador Valdir Raupp ficamos estarrecidos por ver
essa situação, os ovos que estão lá esperando, cervejas... O desembarque é feito por tábuas. Escorregam e
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embarcam a mercadoria nas embarcações, nas canoas, e atravessam o rio Mamoré, adentrando a Bolívia.
Essas são as condições de um país que quer aumentar a exportação, principalmente a de agregados,
que é exatamente o que estamos vendo, é disso que
estamos falando. Estamos exportando agregados para
outros países, principalmente, nesse caso, para o Estado vizinho da Bolívia. Os produtos são colocados em
embarcações dessa natureza, a céu aberto, sob chuva
e sol, exatamente como estão aqui, em cima da terra.
Esse é o nosso porto de Guajará-Mirim, por onde
estamos exportando a produção brasileira, a produção
do nosso Estado de Rondônia, Senador Eduardo Amorim. Não dá para não ficar indignado com a situação
que vimos em Guajará-Mirim: o Brasil, que quer ser
a quinta ou a sexta maior economia do mundo, estar
exportando dessa forma. Um porto que não é novo,
que tem mais de 100 anos. Por lá se exportava a borracha, o látex para fazer a borracha. Várias extrações
do extrativismo, e nós temos essa situação.
Olha, Rondônia cresce por força do povo de Rondônia, realmente, principalmente essa região chamada
Pérola do Mamoré, uma das mais antigas do nosso
Estado de Rondônia. O comércio internacional dessa
região de fronteira existe há mais de um século. Iniciou
com a exportação do látex, durante o ciclo da Borracha,
e hoje é mantido por micro e pequenos empresários e
algumas distribuidoras que usufruem dos benefícios
fiscais da área de livre comércio de Guajará-Mirim.
Esse comércio responde por quase que a totalidade
do abastecimento do Vale do Mamoré, no Brasil, e da
região do Beni, na Bolívia, onde vivem mais de 300 mil
pessoas. Essas famílias praticamente se abastecem da
produção do nosso Estado de Rondônia – produção
de carne, produção leiteira, derivados do leite. Como
vimos aqui, essas pessoas se alimentam da produção
do nosso Estado de Rondônia. E a exportação é feita nessas condições. Imaginem se nós dermos uma
estrutura para essa população produzir e realmente
comercializar com o país vizinho.
Guajará-Mirim tem 93% do seu território em áreas de florestas, totalmente intocadas, áreas indígenas.
Somente em 7%, incluindo o Município, a cidade de
Guajará-Mirim, a cidade e os distritos, podemos produzir
agricultura, criar o nosso rebanho, produzir para exportarmos para o país vizinho. Imaginem se nós dermos
melhores condições para que essas pessoas possam
exportar, possam fazer o seu trabalho com dignidade.
Tanto eu como o Senador Raupp ficamos indignados ao ver a situação daquelas pessoas que estavam lá trabalhando, sob um sol forte, que é o sol da

Quarta-feira 4

751

59841

Amazônia. Quando não é o sol, é a chuva. E os produtos ficam na terra, em cima da terra, literalmente,
na terra ou no barro.
É assim a exportação de um país que quer ser
um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E
nós temos que vir aqui falar sobre isso, porque não é
uma coisa de hoje, Senador Presidente Eduardo Amorim. Nós estamos falando de 100 anos. Passaram-se
vários governos federais, vários governos estaduais,
e nada fizeram, nada mesmo. Temos apenas um rio e
a terra para colocar nossos produtos.
A região tem potencial para se tornar um novo
corredor de exportação e ajudar a economia dos Municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, de toda essa
região. Nós tanto queremos um novo corredor de exportação que temos a proposta de criar uma Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Município, a
exemplo do que já foi criado na cidade de Porto Velho.
Porto Velho também atravessa momentos difíceis,
pois as obras das usinas já começam a demitir pessoas
e a população começa a sentir a diminuição da força
da economia na cidade de Porto Velho, a nossa capital. A alternativa para a nossa capital e também para
a ZPE é o transporte modal. A construção, portanto,
de um terminal portuário em Guajará-Mirim é uma reivindicação antiga dos produtores e comerciantes da
região do Vale do Mamoré.
Na audiência pública da Comissão de Agricultura
do Senado, realizada na última sexta-feira, em Guajará-Mirim, assumimos o compromisso com a comunidade
local de cobrar a liberação urgente dos recursos previstos para a construção desse porto, que é da maior
importância para Guajará-Mirim.
A dotação orçamentária de R$800 mil, prevista
para a construção do terminal portuário de Guajará-Mirim foi assegurada por meio de decreto da Presidência da República, publicado em 26 de julho de 2013,
que transferiu dotações orçamentárias da Secretaria
de Portos da Presidência para o Ministério dos Transportes. Foram destinados R$88 milhões para manutenção, ampliação e operação dos terminais hidroviários
na Região Amazônica. Rondônia deverá receber, no
total, cerca de R$30 milhões para investimentos em
portos e hidrovias.
É importante destacar que a construção do terminal portuário de Guajará-Mirim faz parte do projeto de
modernização portuária de Rondônia, que está sendo
coordenado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do
nosso Estado, em parceria com a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico e Social (Sedes), que
prevê a ampliação e modernização do Porto Organizado
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de Porto Velho e a construção de terminais portuários
nas cidades rondonienses de Guajará-Mirim, Costa
Marques, Pimenteiras, Cabixi e Machadinho D’oeste.
No porto da capital serão investidos R$5,3 milhões
na aquisição de equipamentos, reforma dos espaços
portuários e execução de novas obras e serviços. A
perspectiva é estruturar a parte física e operacional
do atual Porto Organizado da capital, que beneficiará
a logística de transporte e viabilizará a construção do
novo terminal portuário, ambos com recursos federais.
Além disso, há projeto de construção de um terminal
privado para o escoamento da soja, que é produzida
tanto no Estado de Rondônia como no Estado vizinho,
o Mato Grosso.
Para tanto, é necessário que o Ministério dos
Transportes agilize a liberação de recursos para a elaboração de projetos de engenharia para a construção
do novo porto da capital e dos cinco terminais portuários de Rondônia.
Portanto, fica aqui o meu apelo ao Ministro César
Borges e à diretoria colegiada da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários para que auxiliem o Estado de
Rondônia na finalização e aprovação dos projetos e na
liberação dos recursos para a execução dessas obras,
que, para nós em Rondônia, são da maior importância.
Esses investimentos nos terminais portuários de
Rondônia, bem como a sinalização e a consolidação
das hidrovias amazônicas, darão nova configuração
às exportações do agronegócio brasileiro, deslocando as rotas de escoamento para o Arco Norte, rota de
transporte multimodal integrada pelas Rodovias BR364, BR-163 e MT-235, bem como pela hidrovia do
Madeira. Trata-se de uma das mais promissoras rotas
de escoamento do agronegócio brasileiro. Essa é a
solução para o nosso Estado, Rondônia, e principalmente para nossa capital, Porto Velho.
Só para se ter uma ideia do potencial dessa
rota, de acordo com os dados coletados pelo Grupo
ESALQ-LOG, da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz, o frete do transporte rodoviário da soja a
partir de Sorriso (MT), para o terminal de transbordo
ferroviário de Alto Araguaia (MT), no mês de setembro de 2012, custava aproximadamente R$108,00 a
tonelada, enquanto pela rota de Sapezal (MT), para o
terminal intermodal de Porto Velho, no mesmo período,
custava, em média, R$89,00 por tonelada de soja em
grão, o que representa uma diferença, uma economia
de R$19,00 por tonelada.
Os valores dos fretes rodoviários com destino à
Região Norte eram 17,6% mais baratos do que os fretes
pagos para os portos da Região Sudeste e da Região
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Sul, mostrando o quanto a utilização dessa alternativa
de escoamento é vantajosa e rentável para o produtor,
sendo que, de acordo com o estudo da Associação dos
Produtores de Soja e Milho (Aprosoja), essa redução
pode chegar a 74% nos gastos com fretes, se levados a
Porto Velho, incrementando e melhorando a economia
do nosso Estado de Rondônia e dando um reforço aos
produtores do norte do Mato Grosso e, principalmente,
aos produtores do Estado de Rondônia, que começam
a produzir cada vez mais, tanto o milho como a soja,
no Estado de Rondônia.
Portanto, para o ganho de competitividade da soja
brasileira no mercado internacional é necessário que
os gargalos logísticos e a ineficiência da infraestrutura
dos modais dos portos sejam solucionados, para que o
Brasil alavanque de maneira crescente e sólida no setor.
Para isso, a alternativa de escoamento do grão para os
corredores de exportação da Região Norte deve ser
considerada como uma solução logística para diminuir
o custo do frete praticado, além de estar no enfoque
do Governo Federal com uma maior necessidade de
projetos de infraestrutura para o nosso País, em especial a Região Amazônica. Que a Região Amazônica
não seja esquecida, não esteja lá apenas como uma
preservação, uma produção de oxigênio para o mundo. Nós podemos ajudar a economia brasileira, tanto
produzindo como também servindo para o transporte
dessa produção que não é produzida apenas no Estado de Rondônia, apenas na Amazônia.
Os investimentos nos portos e hidrovias são importantes, mas devem ocorrer de forma coordenada
e simultânea aos investimentos nos demais modais
de transporte, como o rodoviário, o aéreo e, principalmente, o ferroviário, como nós já debatemos e falamos
por várias vezes aqui. Nós precisamos ter a ferrovia
chegando a Porto Velho ou iniciando em Porto Velho,
ligando a malha ferroviária brasileira e interligando com
a hidrovia do Madeira-Mamoré.
É evidente que temos que melhorar – e muito – a
infraestrutura da Região, principalmente com a restauração da BR-425; a da BR-364 já começou, mas a da
BR-425 ainda não começou e ainda não foi definida
a questão da licitação. Nós temos um prazo até o dia
12 de setembro, que foi dado pelo DNIT, para resolver
a questão da BR-425. Esperamos que isso realmente aconteça, pois a população de Nova Mamoré e a
de Guajará-Mirim não suportam mais aquela BR da
maneira que está. Não há mais a ferrovia que havia,
a Madeira-Mamoré, nem a rodovia, e o aeroporto de
Guajará-Mirim está fechado. Não está pior do que o porto porque um dia foi asfaltada a pista de Guarajá-Mirim.
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No entanto, a construção, a ampliação e a modernização dos terminais portuários e das hidrovias
de Rondônia e da Amazônia serão de fundamental
importância para que possamos dinamizar a economia
regional e criar caminhos alternativos para o escoamento da nossa produção agrícola e também para a
exportação brasileira.
Nesse sentido, quero destacar, mais uma vez, a
importância dos investimentos que estão sendo feitos
na Região Norte do País, em especial no nosso Estado de Rondônia. São extremamente necessários esses investimentos e o esforço do Governo Federal no
sentido de integrar os modais de transportes para que
eles funcionem de forma complementar. E principalmente de criar alternativas para o desenvolvimento da
Amazônia, em especial do nosso Estado de Rondônia.
Rondônia produz, cresce acima da média brasileira, e nós precisamos dessas obras, que são importantes para nós, consolidando principalmente a economia da nossa capital, Porto Velho, como um polo
de exportação, através da ZPE, gerando emprego e
renda para a nossa gente, que perde hoje o emprego
em função da diminuição do ritmo das obras das usinas que estão em fase final.
E a nossa capital de Porto Velho precisa de uma
alternativa para gerar emprego e renda para a nossa
população. E a alternativa é exatamente esta: nós implementarmos as ZPEs, para que Porto Velho possa
se tornar uma Zona de Processamento e Exportação
cada vez maior, dando vazão à grande produção do
Estado de Rondônia e do norte do Mato Grosso.
Essa é a saída para o nosso Estado de Rondônia
e é a saída para a nossa capital, Porto Velho, que sofre
e começa a sofrer o desaquecimento da sua economia
e também começa a gerar desemprego.
Essas eram as minhas considerações, colocando, mais uma vez, a importância de nós realizarmos
a obra do Porto de Guajará-Mirim. Essa é uma obra
importantíssima para a Região Norte, para o Estado
de Rondônia e para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Senador Acir Gurgacz, já
que estamos vivendo a semana da Independência do
Brasil, que está próxima a fazer 200 anos, a sua fala
expressa que este País verdadeiramente ainda precisa proclamar muitas independências, entre elas, a de
ficar livre de algumas mazelas, mazelas que conseguem atravessar os séculos, como essa que o senhor
acabou de narrar, descrever e demonstrar, do Porto
de Guajará-Mirim.
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Tomara que um dia o povo de Rondônia possa
realmente ter aquilo que tanto merece, ter a oportunidade de poder exportar não só o que produz de forma
decente, adequada, mas, com certeza, como o senhor
bem disse, exportar até aquilo que vem dos Estados
irmãos, dos Estado vizinhos.
Então, precisamos proclamar muitas independências ainda, de mazelas essas, de sofrimentos esses
que conseguem realmente atravessar os séculos e
fazer aniversários centenários, de anos e anos, como
essa situação do centenário Porto de Guajará-Mirim,
como o senhor bem descreveu.
Concedo a palavra ao amigo, nobre Senador Armando Monteiro, que falará como Líder do PTB.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
a tribuna, nesta noite, para tratar de um tema muito
relevante para nós. Trata-se de uma avaliação da economia do Estado de Pernambuco, especialmente nas
últimas décadas, mas, sobretudo, a partir de uma visão
das suas perspectivas e dos seus principais desafios.
A economia de Pernambuco, no final do século XX,
atravessou um período de perda de dinamismo e baixo
crescimento, inclusive quando comparado com a própria
Região Nordeste. Tal perda de ímpeto relativo acentua-se na primeira metade dos anos 80, tendo a média de
crescimento anual declinado para 2,4% para o Estado
contra 4,4% do Nordeste, entre 1980 e 1985, com uma
pequena recuperação relativa até o final da década.
Nos anos 90, essa perda de desempenho de
Pernambuco no contexto regional foi mantida com uma
média de crescimento do PIB de 2% para o Estado e
de 3% para o Nordeste.
Sr. Presidente, analistas da economia regional e
de Pernambuco identificaram algumas razões para esse
período de fragilização da economia estadual, das quais
destaco: primeiro, a ausência, à época, de investimentos
estruturantes, como, por exemplo, tiveram papel fundamental o Polo Petroquímico da Bahia, o Complexo
Cloroquímico de Alagoas e Sergipe e, também, do Polo
Minero-metalúrgico do Maranhão, com grande capacidade, todos esses projetos estruturadores, com uma
grande capacidade indutora na atração de novas plantas.
Segundo fator: uma baixa capacidade dos governos, ao longo desse período, em coordenar uma agenda
de atração de investimentos, a exemplo de iniciativas
como aquelas tomadas pelo Estado do Ceará, que usou
uma política agressiva de incentivos, que expandiu significativamente o setor têxtil e, ainda, o polo metalúrgico.
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Finalmente, a perda da importância relativa dos
incentivos regionais via Sudene. Nesse sentido, menciona-se o fato de ter a região metropolitana do Recife
ficado de fora da faixa A de prioridades para projetos
que buscassem incentivos fiscais por via da Sudene, o
que levou, à época, à gradativa perda de participação
nos recursos dos incentivos fiscais. Tal exclusão foi
justificada com o argumento, à época, de promover a
desconcentração intrarregional. Ou seja, aqueles Estados que tinham maior desenvolvimento relativo – Bahia
e Pernambuco – concentravam, demasiadamente, o
produto econômico da Região. Então, ao retirarem a
faixa A de prioridades dos projetos da Sudene, especialmente na área metropolitana do Recife, o grande
argumento é que isso iria produzir uma desconcentração em termos intrarregionais.
Felizmente, Sr. Presidente, a partir dos anos
2000, inicia-se uma inflexão no panorama econômico
de Pernambuco, que passou a crescer acima da média
nacional e, em algumas ocasiões, com desempenho
bem superior à própria economia nordestina.
Esse ciclo de crescimento se apoia, fundamentalmente, em dois pilares fundamentais, capazes, inclusive, de criar e de estimular um processo de novos
investimentos privados: primeiro, o complexo portuário
de Suape, ainda que concebido nos anos 60, só teve a
sua infra completada e ampliada a partir dos anos 90.
Note-se que Suape agrega uma multimodalidade
de transportes, com rodovias e ferrovias internas, aliadas
às características de um porto de águas profundas e
uma rede de infraestrutura instalada em todo o complexo.
O segundo pilar se traduz em um conjunto de
investimentos a partir, inclusive, de projetos federais,
que, conjugado ao esforço de coordenação de recursos e de incentivos estaduais, atraiu empreendimentos
com elevado potencial de encadeamento produtivo e
atratividade de novos investimentos.
Entre os empreendimentos de caráter estruturante
estão a Refinaria Abreu e Lima, refinaria de petróleo
que representa um investimento de mais de US$15
bilhões; uma unidade industrial para produção de hemoderivados, que está em implantação, da Hemobrás,
e que é a base de um polo farmacoquímico importante;
o polo petroquímico com três unidades industriais integradas, da Petroquisa, uma para produção de PTA,
para resinas PET e filamentos de poliéster; e ainda
a implantação de um polo de indústria naval, que já
conta, neste momento, com dois estaleiros, sendo que
um deles, o estaleiro Atlântico-Sul, é a mais importante
planta do setor naval no Brasil. E, ainda para completar,
a instalação de uma montadora de automóveis, que
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será a segunda unidade no Nordeste, que é a Fiat,
com todos os sistemistas e fornecedores, que estarão
presentes nesse grande empreendimento, cujo investimento global alcança quase R$8 bilhões.
A tudo isso, soma-se o reforço da capacidade logística regional, que esperamos a partir da conclusão de
importantes empreendimentos, sobretudo a Transnordestina, que será fundamental para viabilizar custos de
transportes mais razoáveis e competitivos a nível regional.
Nesse sentido, é importante ainda ressaltar o papel
proativo dos governos estaduais nesse período e destacar a fundamental participação do Governo Federal.
Essas parcerias identificaram como prioridades
a recuperação econômica de Pernambuco e, fundamentalmente, o resgate do seu papel de protagonismo
na Região Nordeste.
Assim, destaco, no início deste século, o papel extraordinário, desempenhado pelo Governador Jarbas Vasconcelos no seu Governo, que iniciou um processo de
recuperação dos investimentos púbicos estaduais, destacando a participação do governo na duplicação da BR-232,
que representou um investimento fundamental para esse
processo de recuperação econômica do Estado. É fundamental destacar que esse processo teve continuidade e,
mais do que isso, foi ampliado em função de uma parceria exitosa, que podemos celebrar hoje, entre o Governo
do Presidente Lula e o do Governador Eduardo Campos.
Importa ressaltar que a decisão política em nível federal foi fundamental para definir a localização e
viabilidade dos atuais empreendimentos estruturantes
que já foram aqui referidos. Foi o caso, por exemplo, da
escolha da refinaria em favor de Pernambuco, quando
é sabido que havia uma disputa – uma grande disputa
– entre os demais Estados da região.
Cito ainda como foi fundamental o compromisso
da Petrobras, com a política de conteúdo nacional, na
aquisição de navios e plataformas semissubmersíveis
para estimular a construção do estaleiro e a viabilização
do polo naval que se instalou em nosso Estado. A decisão, por exemplo, de instalar a unidade da Hemobras no
polo de hemoderivados, também na região Nordeste e,
nesse caso, em Pernambuco. E também é importante
referir – e houve uma contribuição importante do Senado
Federal e do Congresso Nacional – quando se converteu a Medida Provisória nº 512, que ofereceu incentivos fiscais federais, que, juntamente com os incentivos
estaduais de ICMS, foram grandemente responsáveis
pela instalação da Fiat em Pernambuco, dentro do que
se chama Regime Automotivo do Nordeste.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como consequência dessa nova dinâmica, a taxa média de cres-
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cimento do PIB pernambucano, no período entre 2000 e
2012, alcançou 4,5%. O PIB industrial avançou 3,7% nesse período, mas acelerou para 5,5% entre 2007 e 2012.
Entretanto, Sr. Presidente, embora celebrando essas conquistas para que esse atual ritmo de crescimento
possa ser perenizado, é preciso potencializar os efeitos
dos empreendimentos em curso. Para tanto, é fundamental atender a determinadas condições. Primeiro, é
fundamental aumentar a participação dos produtores
locais durante a fase de implantação e operação desses
projetos. Assim se faz necessário realizar um esforço
concentrado na capacitação desses fornecedores para
integrar-se aos novos empreendimentos, maximizando
os efeitos de encadeamentos na estrutura produtiva regional. Os multiplicadores de cada investimento sobre a
economia estadual serão tão maiores quanto maior for
a capacidade produtiva local de articular-se com esses
empreendimentos, provendo os insumos necessários,
o que exigirá o desenho e a implementação de políticas específicas para que isso possa ser viabilizado. Do
contrário, Sr. Presidente, boa parte dos efeitos de encadeamento terminará, por assim dizer, vazando para
outros Estados brasileiros ou para o exterior.
Nesse sentido, é importante estimular parcerias
estratégicas das empresas pernambucanas com empresas nacionais ou multinacionais, de forma a adquirir
a competência necessária no fornecimento dos insumos ou no aproveitamento dos produtos elaborados
e matérias-primas.
Esse não é um desafio trivial e um dos exemplos
mais emblemáticos é o da construção naval, que é extremamente exigente em padrões de qualidade e de segurança,
o que inclui fornecedores de materiais, bens e serviços.
Pernambuco tem ainda o desafio e a oportunidade de recuperar sua posição perdida na indústria têxtil
e atrair novos empreendimentos quando estiverem em
operação as unidades do polo petroquímico a que me
referi. Quero destacar que uma dessas plantas vai produzir filamentos de poliéster, com o que será possível,
por exemplo, disponibilizar matérias-primas para relançar
a indústria têxtil local. E é importante destacar que temos um polo de confecções muito importante na região.
Outra área fundamental para garantir o crescimento
sustentado é o da provisão adequada dos serviços de
infraestrutura, que é crucial para promover o processo
de integração econômica da região metropolitana e do
interior do Estado, que irá, aí sim, resgatar a posição
tradicional de Pernambuco, histórica, eu diria, como
principal entreposto comercial na Região Nordeste, que
atualmente atravessa um período de grande expansão.
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No Estado, Suape, onde está localizado o complexo industrial portuário, e Salgueiro, um Município do
sertão central de Pernambuco, serão, por assim dizer, os
dois grandes polos logísticos do Estado de Pernambuco.
O Município de Salgueiro está situado na BR-116
com a BR-232, em um raio de até 600 quilômetros equidistante das principais capitais e portos nordestinos, e
pode se tomar, por isso mesmo, o mais importante centro
de operações de logística, transporte e distribuição de
mercadorias da região. O potencial de cargas é imenso.
Está estimado, meu caro Presidente Acir Gurgacz, em
20 milhões de toneladas de grãos, combustíveis, minerais, açúcar, álcool e outros tantos produtos.
É importante destacar que a infraestrutura de
transporte atualmente instalada em Pernambuco é insuficiente para garantir um escoamento ágil a custos
competitivos. Se, por um lado, Suape se modernizou
e vem se preparando para esse processo de expansão no futuro, os outros modais, como o rodoviário e
o ferroviário, ainda precisam avançar muito em termos
de qualidade e quantidade.
Dois estudos recentes posicionam Pernambuco
em um nível abaixo da média do País em termos de
qualidade de estradas. O primeiro é o estudo de 2012
da unidade de inteligência da revista The Economist
sobre a competitividade dos Estados brasileiros. Em
termos de “Qualidade da Rede de Estradas”, Pernambuco teve nota inferior, ao lado de Estados como Acre,
Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso do Sul, Pará, Roraima e Tocantins.
O segundo estudo foi feito pelo Banco do Nordeste, em 2010. Conforme a pesquisa, na comparação regional, Pernambuco se coloca apenas acima do
Estado de Sergipe quando se avalia o percentual de
estradas que estão em condições precárias de tráfego. Segundo o estudo, 41,2% das estradas estavam
nessa condição à época do estudo.
Além disso, a economia do Estado depende crucialmente de projetos federais estruturantes, tais como
a Transnordestina, a que já me referi, e as duplicações
da BR-101 e BR-104. Fundamental também é o projeto do novo Arco Metropolitano, uma via expressa de
77km para desviar o tráfego de cargas pesadas do
trecho urbano da BR-101. É importante destacar a
forte demanda de transporte que teremos com a nova
planta da Fiat, que será instalada em Goiana, no litoral
norte do Estado.
A ideia, portanto, que torna essencial esse investimento do Arco Metropolitano, é integrar os polos de Suape,
do litoral norte e do oeste metropolitano sem passar pelo
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Recife, ligando diretamente a área onde está instalado
o centro automotivo da Fiat até o litoral sul, em Suape.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) – Assim se evitará o desvio de cargas em detrimento do Porto de Suape, principalmente da produção automobilística, mas não apenas da
produção automobilística, já que temos também um
importante polo de produção de vidros planos, por
exemplo, e de empresas que transformam e que operam com vidro plano.
Um terceiro desafio para a economia de Pernambuco é o da qualificação da mão de obra. A despeito da
melhoria dos indicadores educacionais de Pernambuco,
em termos da avaliação do Índice do Desenvolvimento
da Educação Básica, o Ideb, e do Enem, o atual ciclo
de crescimento exige um esforço adicional e célere na
formação profissional para atender à crescente demanda por profissionais especializados.
É importante destacar que o Governo estadual
tem atuado para ampliar o número de escolas técnicas.
A intenção é implantar 60 unidades até 2014. Já estamos próximos de 20 unidades implantadas, totalmente
implantadas, e outras em implantação. Pernambuco
também irá receber R$170 milhões em investimentos
do Sistema Indústria, especialmente o sistema Senai,
coordenados pela Federação das Indústrias do Estado.
Serão aplicados esses recursos, sobretudo, em ações
voltadas para formação de mão de obra, a que já me
referi, e promoção da inovação.
Entretanto, o desafio de curto prazo é garantir a
mão de obra para a fase de implantação dos projetos.
A taxa de desemprego na região metropolitana do Recife tem caído e está evidente...
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União
e Força/PTB – PE) – ...a escassez de mão de obra
qualificada, o que tem exigido inclusive a migração
de profissionais para ser utilizados nos diversos empreendimentos.
Finalmente, um quarto desafio é o de interiorizar
o desenvolvimento. As disparidades interestaduais são
significativas, evidentemente já na região, mas temos
disparidades dentro do próprio Estado. Um cidadão do
sertão Pernambucano, seja do Pajeú, do Moxotó, do
Araripe ou do Sertão Central tem uma renda per capita
de um terço do morador da Região Metropolitana do
Recife. Nas Matas Norte, Sul e no agreste central esse
percentual não se altera de maneira significativa. Nesse
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sentido, é importante revitalizar atividades tradicionais
que formam a base econômica do interior do Estado.
Inicialmente, vejo como crucial recuperar a atividade agropecuária em função do longo período de estiagem. Somente em 2012, ocorreu um decréscimo de
15% nesse setor, com grande declínio do nosso rebanho
bovino e quebra de safras de lavouras temporárias como
milho, feijão, mandioca e cana-de-açúcar e ainda de lavouras permanentes não irrigadas. E o caminho passa
por um programa de reposição do plantel bovino e de
distribuição de sementes, da oferta de fontes alternativas
de ração, como a palma forrageira, e uma melhoria do
padrão genético do rebanho, que é fundamental para
termos uma agropecuária mais produtiva na região.
Na linha estruturante, de médio e longo prazo,
é preciso acelerar as obras de transposição do São
Francisco.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB-PE) – E hoje, aqui, o Senador Humberto
Costa já nos relatava que, felizmente, várias frentes
estão sendo remobilizadas e já é possível agora prever
a conclusão dessa obra tão importante para a região,
sobretudo olhando a infraestrutura hídrica, que é fundamental. Falo ainda da construção de barragens e da
necessidade de concluir e viabilizar o sistema de novas adutoras, como a do Sistema Pajeú e do Agreste.
Ainda no setor agropecuário, outros desafios são
o de aumentar a produtividade do setor sucroalcooleiro e revitalizar a avicultura do Estado. Nesse sentido,
menciono a importância do sorgo como fonte de alimentação para aves. O problema da ração é crucial
para a competitividade desse segmento, já que corresponde a 80% do custo de produção.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB-PE) – Sr. Presidente, preciso de um minuto
só da sua tolerância.
Finalmente, no tocante às atividades tradicionais,
destaco o Arranjo Produtivo Local do Gesso, na região
do Araripe, que é responsável pela geração de emprego e renda para cerca de 80 mil pessoas alocadas em
42 minerações, 156 calcinadoras e mais de 540 fabricantes de premoldados de gesso, movimentando, de
forma muita expressiva, a economia regional.
O Polo do Araripe apresenta dificuldades a serem
contornadas. Em primeiro lugar, o custo de transporte
é extremamente elevado para os principais mercados,
sobretudo levando-se em conta que se trata de produtos
de baixa densidade econômica. Tal dificuldade poderia

SETEMBRO DE 2013
Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ser minorada com a construção da Transnordestina e
do Ramal do Gesso. Também a matriz energética viu-se
agravada com a quase exaustão da lenha na região.
Além de trazer graves prejuízos ambientais, os custos
industriais se elevaram. É preciso buscar novas fontes
energéticas a preços competitivos.
Portanto, Sr. Presidente, a economia de Pernambuco atravessa um período de inegável expansão e de
grande dinamismo. Temos, por assim dizer, um crescimento já contratado, que está representado pela maturação de grandes empreendimentos que estão em curso.
No entanto, nós, pernambucanos, temos a consciência dos grandes desafios que nos aguardam para
consolidar esse processo e para fazer com que tenhamos não apenas um crescimento quantitativo, mas um
padrão de crescimento mais inclusivo para o conjunto da
população e que nos proporcione um desenvolvimento
cada vez mais equilibrado espacialmente e capaz de
elevar efetivamente a renda de todos os pernambucanos.
Era esse o nosso pronunciamento.
Agradeço a tolerância de V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, o
Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT-RO) – Meus cumprimentos, Senador
Monteiro, pelo seu belo pronunciamento, destacando a importância do desenvolvimento do seu Estado,
Pernambuco.
Concedo a palavra, agora, ao Senador Francisco
Dornelles (PP-RJ), como orador inscrito, para fazer as
suas colocações.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz,
Senador Amorim, a quem muito agradeço pela gentileza, Srªs e Srs. Senadores, a Academia Brasileira de
Letras recebe em seu quadro o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, um estadista que reflete 200 anos
de sabedoria, de vivência, de história, de dignidade,
patrimônio que ele herdou de seus antepassados e
expandiu com sua inteligência privilegiada, cultura
prodigiosa, capacidade de somar, de unir e de solucionar problemas.
Seu bisavô, Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso, seu avô, Joaquim Inácio Batista Cardoso, seu pai,
Leônidas Cardoso, seu tio, Augusto Inácio do Espírito
Santo Cardoso, seus primos, Ciro Espírito Santo Cardoso e Dulcídio do Espírito Santo Cardoso, estiveram
presentes nos mais relevantes episódios que marcaram a vida política e militar do Império e da República.
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Ingressou, em 1949, na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP).
Obteve o título de doutor em Ciência Sociais, em 1961,
pela mesma faculdade. No ano seguinte, passou a integrar a direção do Centro de Sociologia Industrial e
do Trabalho, fundado na USP por Florestan Fernandes.
Ainda em 1962, tornou-se presidente do Conselho Editorial da Coleção Corpo e Alma do Brasil, criada pela
editora Difusão Européia do Livro, e publicou, nesse
mesmo ano, sua tese de doutorado, cujo título era Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional.
Em 1983 chegou ao Senado Federal, onde se
destacou como respeitado líder da oposição e do
PMDB. Sobre sua trajetória no Senado, quero tornar
público um fato que revela a importância de Fernando
Henrique desde sua chegada. Trabalhava eu no Ministério da Fazenda, como Secretário da Receita Federal,
quando o Ministro da Fazenda se preparava para comparecer ao Senado em decorrência de convocação a
que foi submetido. Nos preparativos para a audiência,
o então Ministro da Fazenda disse ao líder do governo
que participava da reunião preparatória: “na sabatina
do Senado eu só me preocupo com aquele Senador
de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, porque ele
é competente, sagaz, conhece muito economia e é o
único que pode me criar enormes dificuldades”. Realmente, no debate no Senado, foi o senador Fernando
Henrique quem criou, de forma muito respeitosa, as
maiores dificuldades à exposição do Ministro.
Presenciei de perto o trabalho de Fernando Henrique no processo de redemocratização do País, principalmente nas Diretas Já e na eleição de Tancredo
Neves. Teve ele importante desempenho para o sucesso da viagem do Presidente eleito, Tancredo Neves,
ao exterior. Foi graças ao seu prestígio que Tancredo
Neves foi recebido pelos mais importantes Chefes de
Estado da Europa.
Como Deputado Federal, acompanhei também
de perto o trabalho por ele realizado no Ministério da
Fazenda. Na realidade, ele, como Ministro, ressuscitou
o País, que vivia um clima de depressão e descrédito.
Com enorme coragem e ousadia, por meio do Plano
Real, ele impediu a destruição do sistema financeiro
nacional e a falência do País.
Tive o privilégio de ocupar o Ministério da Indústria
e do Comércio e o Ministério do Trabalho e Emprego
nos dois mandatos de Fernando Henrique. Como um
grande líder e chefe, ele sabia impor suas diretrizes
e delegar plenamente a execução. Não entrava em
detalhes menores e pensava sempre com grandeza.

758

59848 Quarta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Com seu conhecimento profundo de história, sabia ele
administrar o presente e projetar o futuro.
A Academia Brasileira de Letras deve orgulhar-se de receber Fernando Henrique. A presença de
Fernando Henrique na Academia Brasileira de Letras
engrandece e dignifica a Casa.
O Brasil, com sua história, sua tradição, seus
heróis, entra com Fernando Henrique na Academia
Brasileira de Letras.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT-RO) – Meus cumprimentos, Senador
Francisco Dornelles. Estendo também os nossos cumprimentos ao ex-Senador e ex-Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso que toma posse, hoje, na
Academia Brasileira de Letras.
Passo a palavra, agora, ao Senador Eduardo
Amorim para fazer o seu pronunciamento pela Liderança do PSC do Estado de Sergipe.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC-SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Serei breve nas palavras. É apenas para fazer
um registro muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT-RO) – V. Exª tem todo o tempo de que
precisar.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC-SE) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, todos que nos acompanham
pelas redes sociais em todos os cantos do nosso País,
do nosso grande Brasil, seja no nosso Estado de Sergipe, seja em Minas Gerais, no norte de Minas, seja
no norte da Bahia, em todos os cantos, quero deixar
registrado, desta tribuna, nesses dias que antecedem
as comemorações da nossa Independência – embora, Sr. Presidente, como eu disse, ainda são muitas
as independências que este País precisa proclamar
–, que ontem estivemos no 28º Batalhão de Caçadores, o Batalhão Campo Grande, em Aracaju, capital
do meu Estado, Sergipe.
Eu estava acompanhado pelo amigo Deputado
Estadual Capitão Samuel, e fomos àquele batalhão
atendendo a um convite que nos foi feito pelo amigo
Coronel Roberval Corrêa. Lá, fomos muito bem recebidos pelo atual Comandante do Batalhão, ao qual
agradeço a receptividade, o Coronel Roberto de Oliveira, e pelos demais oficiais, que nos mostraram as
instalações do 28º BC (Batalhão de Caçadores) e nos
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fizeram uma apresentação de todo o trabalho efetuado
pelo batalhão.
O 28º Batalhão de Caçadores foi criado ainda
no Brasil Império, em 28 de fevereiro de 1838,
na cidade de Desterro, atual Florianópolis,
Santa Catarina. Em 19 de abril de 1851, ele
foi transferido para o Rio de Janeiro e, posteriormente, no ano de 1888, para Cuiabá, no
Mato Grosso. Só em 1917, o batalhão foi instalado definitivamente em Aracaju.
Esse é um batalhão, Sr. Presidente, que participou de diversas campanhas, como na Guerra
da Tríplice Aliança. Ressalta-se a sua participação nas Batalhas de Passo da Pátria, Tuiuti,
Humaitá, Itororó, Lomas Valentinas, Angustura,
Avaí e Peribebuí.
As campanhas continuaram e, hoje, a missão
desse batalhão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a
de contribuir com a defesa da nossa Pátria, participando de ações em defesa externa, na realização de
operações de garantia da lei e da ordem, a exemplo
da operação na Bahia, onde desencadeou ações de
polícia na capital baiana por ocasião da greve dos
policiais militares de Salvador, além de participar de
operações internacionais, como a Missão das Nações
Unidas para a Estabilização do Haiti, e de participar de
ações subsidiárias de cooperação com o desenvolvimento nacional e com a defesa civil.
Na área de cooperação com a Defesa Civil, não
posso deixar de destacar a grande contribuição para o
desenvolvimento de operação de distribuição emergencial da água potável no semiárido brasileiro, operação
conhecida como Pipa, que leva água, Sr. Presidente,
a muitos rincões e ao nosso sertão para muita gente
sofrida, especialmente no período da seca, que aconteceu em diversos municípios, não só no nosso Estado,
Sergipe, mas também no Estado da Bahia.
Entre as importantes missões está a de fiscalizar
os produtos controlados pelo Exército Brasileiro, onde
são realizadas atividades voltadas para a concessão
de certificado de registros a pessoas físicas, atiradores
e colecionadores, e jurídicas, como lojas de armas e
munições, fábrica de explosivos, pedreiras e empresa
de demolições.
Contudo, o 28º Batalhão de Caçadores ainda atua
na formação de recursos humanos, Sr. Presidente, por
meio de uma instrução individual básica e uma instrução individual de qualificação, além da formação de oficiais da reserva, realizada pelo Núcleo de Preparação
de Oficiais da Reserva (NPOR). Ademais, a instituição
atua de maneira muito presente por meio do Plano de
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Comunicação Social, que prevê uma série de ações
voltadas para o relacionamento com a sociedade, com
destaque para a participação nos eventos promovidos
por meio civil, visita de estudantes, palestras em universidades e colégios, apresentações da banda de
música, entre outros, Sr. Presidente.
Além de todas essas ações, não podemos deixar
de citar outras de grande importância, como, por exemplo, o apoio que o 28º BC deu à realização do Projeto
Rondon, neste ano, nos Estados de Sergipe e Alagoas,
e também às ações direcionadas à responsabilidade
ambiental, ações essas voltadas para o desenvolvimento da consciência ambiental dos seus integrantes
e dos membros da família militar, o plantio de mudas
nativas e a recuperação de áreas degradadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por tudo isso
podemos perceber que o trabalho desenvolvido pelo
28º BC, Batalhão de Caçadores, é essencial. Algumas
vezes silencioso, é verdade, discreto, é verdade, mas,
sobretudo, imprescindível, nos momentos em que são
convocados para realizar algumas ações, em conjunto
com outros órgãos.
Sr. Presidente, para finalizar, gostaria de reiterar
ao Comandante Roberto de Oliveira e a toda a corporação do 28º BC meu apoio e minha admiração pelo
trabalho lá desenvolvido e, mais uma vez, colocar-nos
inteiramente à disposição para tudo o que for preciso,
para contribuir com o trabalho do 28º BC, Sr. Presidente, que, há mais de um século, há quase dois séculos,
desenvolve trabalhos tão importantes e tão significantes
não só para nós sergipanos, não só para os baianos,
mas com certeza para todos nós brasileiros e além-fronteira, para outros países, como ressaltamos aqui.
Então, ao Coronel Roberto de Oliveira e, também, ao amigo Coronel Roberval, meu sincero “muito
obrigado” por toda a receptividade da família do 28º
BC lá do nosso Estado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Como prometi, procurei ser breve, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Meus cumprimentos, Senador
Eduardo Amorim, pelo seu pronunciamento. V. Exª
coloca a importância do Batalhão no seu Estado de
Sergipe, já há 100 anos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Mais de 100 anos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Nós estamos trabalhando para
conseguir levar – e vamos levar, já temos tudo encaminhado – um batalhão do Exército para a nossa cidade
de Ji-Paraná, em Rondônia. Nós temos um batalhão
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do Exército somente em Porto Velho e estamos tentando trazer para o interior do Estado, expandindo,
trazendo o Exército mais próximo da população, interiorizando. Já conseguimos avançar, conseguimos
o terreno, já está no Orçamento da União, já foi liberada uma parte do Orçamento. Ou seja, acreditamos
que ainda este ano nós possamos ver o início – pois
está em fase de elaboração o projeto – das obras
do batalhão do Exército, que é realmente muito importante para todas as cidades brasileiras, todos os
Estados brasileiros, a presença do Exército próximo
à população. Meus cumprimentos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Se for como o 28º BC, Sr. Presidente, pode ter certeza que muito ajudará o seu Estado
e contribuirá não só para o desenvolvimento social e
humano e para a defesa do seu Estado. Se for como
o 28º BC, tenho certeza que será muito profícuo e em
muito ajudará o seu Estado, Sr. Presidente. Tomara,
oxalá que tenha realmente esse sucesso.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – O Senado Federal recebeu o
Aviso nº 115, de 2 de setembro de 2013, do Ministro
de Estado dos Transportes, em resposta ao Requerimento nº 750, de 2013, de informações, de autoria do
Senador Vital do Rêgo.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 1.027, DE 2013
Requeremos, nos termos dos arts. 222 e 223, do
Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, seja consignado nos anais dessa Casa, VOTO
DE CENSURA ao Excelentíssimo Senhor Presidente
dos Estados Unidos da América, Barack Obama, diante da recente revelação de que a Agência Nacional de
Segurança Americana (NSA) espionou diretamente a
Presidenta Dilma Rousseff e sua assessoria, de forma
inaceitável, além de outras denúncias já apresentadas
pelo Senhor Edward Snowden de quebras de sigilo a
empresas e entidades tornando públicas informações
de caráter reservado para uso estratégico, revelando o
grau de ingerência das agências norte-americanas nos
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assuntos internos de outros países, inclusive daqueles
que seriam considerados, pelo próprio Departamento
de Estado dos EUA, como países amigos o que fere
frontalmente a soberania nacional.
Requeremos, ademais, que este Voto seja levado
ao conhecimento do embaixador dos Estados Unidos
em Brasília, senhor Thomas Sannon.
Justificação
Documentos classificados como ultrassecretos,
que fazem parte de uma apresentação interna da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês)
dos Estados Unidos, obtidos com exclusividade pelo
programa Fantástico, da rede Globo de televisão, veiculado em 1º de setembro de 2013, mostram a presidente Dilma Rousseff, e o que seriam seus principais
assessores, como alvo direto de espionagem.
A revelação foi feita em reportagem exclusiva da
jornalista Sônia Bridi após entrevistar Glenn Greenwald
onde foi mostrado que o maior sistema de espionagem
do mundo está de olho no Brasil e como a NSA con-
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segue monitorar as comunicações no centro do poder,
em Brasília, inclusive da Presidente Dilma Rousseff.
Mais grave ainda é a virtual admissão, por parte
do Vice-Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
de que essas práticas atentatórias à soberania das
nações e ao direito internacional vem sendo e continuarão sendo exercidas em nome da segurança interna
dos Estados Unidos, e sua recusa de concordar com
a proposta de autoridades brasileiras de participar de
um acordo para submeter à obtenção de dados de
pessoas e instituições a uma prévia decisão judicial.
Nada mais oportuno do que esta Casa do Congresso Nacional manifestar, através deste requerimento,
seu claro repúdio a tais comportamentos, principalmente em relação a um país como o Brasil que mantém,
tradicionalmente, relações de parceria estratégica com
os Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, externamos o nosso apoio
às iniciativas do Estado brasileiro, que pretende levar
este grave caso à consideração da Organização das
Nações Unidas (ONU) e da União Internacional das
Telecomunicações (UIT).
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – O requerimento que acaba de
ser lido será encaminhado à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
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Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – A Presidência recebeu do Ministro Felix Fischer, Presidente do Superior Tribunal
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de Justiça, o Ofício n° 803/2013, autuado como OFN
31/2013-CN, que encaminha ao Congresso Nacional o
Relatório de Gestão Fiscal daquele Tribunal, referente
ao primeiro quadrimestre de 2013.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – O Calendário de tramitação da
matéria será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 3-9-2013
Até 8/9 prazo para publicação e distribuição
Até 23/9 prazo para apresentação de relatório;
Até 30/9 prazo para apresentação de emendas; e
Até 7/10 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 4 de setembro do corrente.
O expediente seguirá à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunicar-se-á à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – A Presidência recebeu a Mensagem n° 376, de 2013, na origem, comunicando a
ausência da Senhora Presidente da República no período de 2 a 6 de setembro, em viagem a São Petersburgo, Federação Russa, por ocasião da Cúpula do G20.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Casildo Maldaner
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nilda Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela
inadmissão das emendas oferecidas perante
aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 30.08.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 15.07.2013)
Prazo final prorrogado: 27.09.2013
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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 Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
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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.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Quarta 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)
Terceira 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.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
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de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, que passam a ter também a
denominação CDR, apresentando, ainda, a
Emenda nº 3-CDR.
12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO Nº 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
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Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
15
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).
16
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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
17
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
18
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de
sua autoria.
19
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
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20
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
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de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio
Governo/PDT – RO) – Nada mais havendo a tratar,
está encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48 minutos.)
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Ata da 147ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 4 de setembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Ana Amélia, dos Srs. Paulo Davim,
Cyro Miranda, Sérgio Souza, Eduardo Suplicy e Eduardo Amorim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 37 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. GSFC nº 212/2013
Brasília, 4 de setembro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Caro Presidente Renan
Após presidir a reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura na data de hoje, tive que me au-
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sentar do Senado Federal por motivo de força maior
e, por lapso de minha parte, não registrei presença no
painel do Plenário.
Assim sendo, e conforme comprovante anexo
de meu comparecimento às atividades legislativas
nessa data, solicito, para os devidos fins, que seja
considerada minha presença nas Sessões de hoje do
Senado Federal e do Congresso Nacional, bem como
a publicação do presente ofício e respectivo apenso
nos Anais da Casa.
Cordialmente, com o abraço do Senador Fernando Collor.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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mento nº 145, de 2012, destinada a propor soluções
ao financiamento do sistema de saúde no Brasil”.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.028, DE 2013
Nos termos do artigo 218, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação de Voto de Pesar aos familiares de Carlos
Fernando, falecido no último domingo, 1º de setembro de 2013.
Justificação
Carlos Fernando, 75, era um compositor e produtor pernambucano, nascido na cidade de Caruaru.
Ficou conhecido pelo seu trabalho frente ao Projeto Asas da América, o qual contou com a participação
de artistas tais como Caetano Veloso, Chico Buarque,
Amelinha, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Gilberto
Gil na gravação de um disco que misturava o frevo ao
Jazz, Forró e à MPB.
Destacou-se na expansão do frevo como marca
da cultura nordestina brasileira, mas também teve importante participação no processo de democratização
da política nacional quando integrou o Movimento de
Cultura Popular de Pernambuco, resistência ao governo militar na década de 60.
Carlos Fernando desejava ver o frevo tocando
em todas as praças do mundo sem dúvida trabalhou
para que isso acontecesse. Hoje, o ritmo é patrimônio
imaterial da humanidade. Sem dúvida perdemos um
grande nome da música nacional e com muito pesar,
mas com a certeza de que seu legado irá perdurar
por muitos anos, que nos despedimos desse grande
profissional.
Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Senador Humberto Costa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.029, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 76, § 1º do Regimento Interno,
requeremos a prorrogação do prazo por 90 (noventa)
dias da “Comissão Temporária, criada pelo Requeri-

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.030, DE 2013
(PLC nº 33/2013)
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, da
alínea c, item 12, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de
2013, que Dispõe sobre a imprescindibilidade da presença de advogado nas ações trabalhistas e prescreve critérios para fixação de honorários advocatícios
e periciais na Justiça do Trabalho, alterando a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, seja
submetido, também, ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, além das comissões constantes
do despacho inicial.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Senador
Humberto Costa.
REQUERIMENTO Nº 1.031, DE 2013
Requer, nos termos do art. 255, c, 12, combinado com o art. 99, I, do RISF, que sobre o Projeto de
Lei da Câmara n° 33, de 2013, que dispõe sobre a imprescindibilidade da presença de advogado nas ações
trabalhistas e prescreve critérios para fixação de honorários advocatícios e periciais na Justiça do Trabalho,
alterando a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
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aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, seja ouvida também a Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), para que esta se pronuncie sobre
a matéria, além das Comissões constantes no despacho inicial de distribuição.
Justificação
Embora à primeira vista não evidencie o caráter
econômico da matéria, quando se observam os efeitos de sua eventual aprovação, é manifesta a necessidade de apreciação do PLC nº 33/2013 sob o ponto
de vista econômico, por meio do qual se destacam o
aumento nos custos judiciais a serem suportados por
empregados e empregadores que recorrem à Justiça
do Trabalho, a fim de verem reconhecidos seus direitos.
Além de proposta vedar a condenação recíproca
e proporcional de sucumbência, a sua eventual aprovação da matéria acarretara aumento de 30% nos
custos judiciais trabalhistas das empresas. De forma
que pelas repercussões que o projeto pode acarretar,
requeiro aos meus pares a justa apreciação do projeto
pela CAE, nos termos do art. 99 do RISF.
Sala das sessões, – Senador Francisco Dornelles.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 357, DE 2013
Altera o § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal, para que a ofensa com a utilização de elementos referentes ao estado de
saúde seja considerado crime de injúria
qualificada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 140. ........................................................
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião,
origem ou a condição de pessoa idosa, de
estado de saúde ou de deficiência.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

815

Setembro de 2013

Justificação
O Preâmbulo da Constituição Federal de 1988
institui a liberdade e a igualdade como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos.
No mesmo sentido, em seu corpo normativo, a
Carta Magna estabelece que constituem objetivos da
República Federativa do Brasil a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.
3º, IV), tendo ainda como fundamento a dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III).
Assim, o preconceito e a intolerância são condutas reprimidas pelo nosso arcabouço constitucional.
Além disso, em qualquer situação, sempre deve ser
preservada a dignidade da pessoa como ser humano.
Recentemente foi divulgado pela mídia o caso
do neto de três anos de idade da coreógrafa Débora
Colker, que foi discriminado num voo da companhia
aérea Gol por possuir uma doença chamada epidermólise bolhosa, que é genética e não contagiosa. No
caso, foi exigido da família um atestado médico para
que o avião pudesse decolar.
Situações constrangedoras como essa não podem mais ocorrer. Não se pode, de forma arbitrária e
sem qualquer embasamento, discriminar pessoas que
apresentam um estado de saúde específico, denegrindo a sua imagem e a sua dignidade.
Ressalte-se, a propósito, que o crime de injúria
ocorre quando se ofende a honra subjetiva de uma
pessoa, mais especificamente a dignidade ou o decoro,
que representa aquele sentimento que cada pessoa
tem de si. A dignidade se refere a atributos morais.
Por sua vez, o decoro está ligado a atributos físicos,
intelectuais ou sociais.
O estado de saúde não deixa de ser uma condição
física (decoro) com repercussão nos atributos morais
(dignidade). Entretanto, a ofensa com a utilização de
elementos referentes à saúde de outra pessoa constitui
um fato de maior gravidade, uma vez que está imbuída
de preconceito e denigre uma pessoa que já se encontra em estado debilitado pela sua situação médica.
Diante disso, propomos, na forma do presente
projeto, que a ofensa preferida com o uso de elementos ligados ao estado de saúde de uma pessoa seja
considerada injúria qualificada, com pena majorada na
forma do § 3º do art. 140 do Código Penal.
Dessa forma, esperamos contar com o decisivo
apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
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TÍTULO I
Dos Crimes contra a Pessoa

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
III – a dignidade da pessoa humana;
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.

CAPÍTULO V
Dos Crimes contra a Honra

(À Comissão destinada a proferir parecer sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012,
Reforma do Código Penal.)

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
PARTE ESPECIAL

Injúria
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista
em outra injúria.
§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de
fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado,
se considerem aviltantes:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
Pena – reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 358, DE 2013
Estabelece normas para as eleições de Parlamentares do MERCOSUL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta as eleições para
os cargos de Parlamentares do Mercosul – Mercado
Comum do Sul – que comporão o Parlamento do Mercosul – PARLASUL
Art. 2º Serão eleitos no Brasil 74 (setenta e quatro)
Parlamentares do Mercosul, em cujas eleições serão
obedecidas as seguintes regras:
I – o Parlamentar do Mercosul terá as mesmas
prerrogativas e remunerações de Deputado Federal.
II – as eleições para Parlamentar do Mercosul
serão realizadas simultaneamente com as eleições para Deputado Federal;
III – serão eleitos, no Brasil, setenta e quatro Parlamentares do Mercosul, para exercer mandatos
de quatro anos;
IV – o voto será direto, secreto, universal e obrigatório.
V – para os cargos a que se refere esta Lei, não
poderão ser firmadas coligações entre os partidos políticos.
Art. 3º Os Parlamentares do Mercosul serão eleitos em circunscrição estadual, cabendo a cada unidade da Federação eleger o seguinte número de Parlamentares:
I – O Distrito Federal e os estados do Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima,
Sergipe e Tocantins elegerão cada qual um Parlamentar do Mercosul;
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II – Os estados de Alagoas, Amazonas, Espírito
Santo, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Rio Grande
do Norte elegerão cada qual dois Parlamentares
do Mercosul;
III – Os estados do Ceará, Goiás, Maranhão,
Pará, Pernambuco e Santa Catarina elegerão
cada qual três Parlamentares do Mercosul;
IV – Os estados do Paraná e Rio Grande do
Sul elegerão cada qual quatro Parlamentares
do Mercosul;
V – O estado da Bahia elegerá cinco Parlamentares do Mercosul;
VI – Os estados de Minas Gerais e do Rio de
Janeiro elegerão cada qual seis Parlamentares
do Mercosul;
VII – O estado de São Paulo elegerá nove Parlamentares do Mercosul.
Art. 4º Os Parlamentares do Mercosul serão eleitos pelo sistema majoritário, com a utilização de listas
abertas de candidatos registrados pelos respectivos
partidos.
§ 1º Cada Partido poderá lançar na unidade da
federação o número de candidatos equivalente ao número de Parlamentares do Mercosul que corresponde
à respectiva unidade da federação.
§ 2º O Partido escolherá seus candidatos na mesma convenção estadual de escolha dos candidatos a
Deputados Federais.
§ 3º O eleitor votará no candidato de sua preferência.
§ 4º Serão eleitos em cada unidade da federação os candidatos mais votados independentemente
da filiação partidária e da proporcionalidade.
§ 5º Em caso de vacância por qualquer motivo, a
suplência será exercida pelo próximo candidato mais
votado na ordem do resultado da votação, nas posições seguintes à do último eleito, independentemente
de sua filiação partidária.
§ 6º Considera-se vacância o afastamento do
Parlamentar por mais de 120 (cento e vinte dias), bem
como a renúncia ou o falecimento.
Art. 5º A candidatura ao cargo de Parlamentar do
Mercosul é incompatível com candidatura simultânea
a qualquer outro cargo eletivo e o respectivo mandato será incompatível com o exercício de qualquer outro mandato eletivo no Poder Legislativo ou no Poder
Executivo, bem como o exercício de qualquer cargo,
emprego ou função pública.
Parágrafo único. A assunção por Parlamentar do
Mercosul de qualquer cargo, emprego, função ou mandato público implicará em renúncia tácita.
Art. 6º As emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade
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das Casas Legislativas nos três níveis da Federação,
bem como as emissoras de rádio e de televisão comunitárias reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horários destinados à
divulgação em rede, da propaganda eleitoral gratuita
para Parlamentar do Mercosul.
§ 1º A propaganda será feita de segunda-feira
a sábado:
I – no rádio, das 7h50min (sete horas e cinquenta
minutos) às 8h (oito horas) e das 12h50min (doze
horas e cinquenta minutos) às 13h (treze horas);
II – na televisão, das 13h50min (treze horas e
cinquenta minutos) às 14h (quatorze horas) e
das 21h10min (vinte horas e dez minutos) às
21h20min (vinte e uma horas e vinte minutos).
§ 2º Os veículos de comunicação mencionados
no caput reservarão, ainda, nos quarenta e cinco dias
anteriores à antevéspera das eleições, dez minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita das listas de
candidatos a Parlamentar do Mercosul, a serem usados com inserções de até trinta segundos; que serão
assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação.
§ 3º A divisão do horário de propaganda eleitoral
gratuita entre os partidos e coligações obedecerá aos
critérios utilizados nas eleições de Deputados Federais.
§ 4º O Tribunal Superior Eleitoral estabelecerá
as demais regras relativas à:
I – propaganda institucional para divulgação das
funções do Parlamentar do Mercosul; e
II – propaganda política.
Art. 7º Nos quarenta e cinco dias anteriores ao
período destinado ao horário de propaganda eleitoral
gratuita no rádio e na televisão, o Tribunal Superior
Eleitoral disporá de dez minutos diários nos veículos de
comunicação mencionados no art. 6º, a serem usados
com inserções de até sessenta segundos, para divulgar
o pleito para Parlamentar do Mercosul e informar os
eleitores a respeito de sua natureza e características.
Art. 8º As campanhas eleitorais serão realizadas
sob a condução e responsabilidade dos órgãos de direção nacional dos partidos políticos ou das coligações,
e serão financiadas exclusivamente com os recursos
estabelecidos nesta Lei.
§ 1º A lei orçamentária referente a cada ano de
eleição para o Parlamento do Mercosul incluirá dotação, em rubrica própria, destinada exclusivamente ao
financiamento das campanhas eleitorais partidárias
para o Parlamento do Mercosul, de valor equivalente a cinco por cento do valor total a ser destinado ao
Fundo Partidário no mesmo ano.
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§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral, nos mesmos
prazos de transferência do fundo partidário aos partidos
políticos, fará a distribuição dos recursos de que trata
o parágrafo anterior, observando os mesmos critérios
usados para a distribuição daqueles recursos.
§ 4º É vedado aos partidos e candidatos receber,
direta ou indiretamente, recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, além dos previstos neste artigo,
inclusive através de publicidade de qualquer espécie,
para o financiamento das campanhas eleitorais para
Parlamentar do Mercosul.
§ 5º O partido ou coligação que infringir o disposto
neste artigo estará sujeito à cassação:
I – do registro da totalidade da lista de candidatos; ou
II – dos diplomas de todos os candidatos eleitos,
se já tiverem sido expedidos.
Art. 9º As normas para escolha e substituição
dos candidatos e para a formação das listas de candidatos a Parlamentar do Mercosul serão estabelecidas por cada partido político, observadas as disposições legais.
§ 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao
órgão de decisão nacional do partido estabelecer as
normas a que se refere este artigo, publicando-as no
Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes
das eleições.
§ 2º As listas dos candidatos a Parlamentar do
Mercosul somente serão registradas por partidos políticos que até um ano antes do pleito tenham registrado definitivamente seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral, e tenham, até a data da convenção, órgão de
direção constituído na circunscrição, de acordo com o
respectivo estatuto, conforme o disposto em lei.
Art. 10. No que não colidir com as determinações
desta Lei, aplicam-se as eleições para Parlamentar do
Mercosul as normas legais destinadas a regulamentar
as eleições para Deputado Federal.
Art. 11. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, até
5 de março do ano de cada eleição, resolução para o
fiel cumprimento desta Lei.
Art. 12. As despesas com remuneração e demais
prerrogativas dos Parlamentares do Mercosul correrão
por conta das dotações do orçamento fiscal e da seguridade social da Câmara dos Deputados.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposta visa a dar concretude ao
decidido no Protocolo Constitutivo do Parlamento do
Mercosul, assinado pelos governos da Argentina, Bra-
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sil, Paraguai e Uruguai em dezembro de 2005, que
determina, em seu Artigo 6, que os Parlamentares do
Mercosul serão eleitos por sufrágio universal quando
das eleições gerais a se realizarem em cada um dos
Estados Partes.
Para tanto, foram observadas as normas que estabeleceram o número de integrantes de cada bancada
nacional, no caso 74 brasileiros.
Há muito, o Brasil não cumpriu o que fora ali estabelecido, no sentido de que, até 31 de dezembro de
2007, nosso país teria sua representação específica
eleita.
Até a presente data, as funções de Parlamentares do Mercosul têm sido exercidas pelos Deputados e
Senadores, conforme foi decidido de modo transitório,
já tendo, inclusive, perdido o prazo para a realização
de eleições para o Parlamento do Mercosul juntamente
com o pleito de 2010.
Cabe agora, ao Congresso Nacional, aprovar
legislação que as regulamente, de modo a que a eleição ocorra em conjunto com a de Deputados Federais, em 2014.
No projeto que ora propomos, cuidamos de montar uma distribuição de cargos entre as Unidades de
Federação que espelhasse de modo proporcional a
população de cada ente.
Tivemos, ainda, o cuidado de estabelecer normas sobre a distribuição do tempo e dos recursos
para propaganda eleitoral, de modo proporcional ao
atualmente destinado a cada partido, de modo a não
inovar no critério distributivo.
Propomos, ainda, que as dotações para os gastos
com a remuneração dos Parlamentares do Mercosul
sejam administrados pela Câmara dos Deputados, já
que as prerrogativas e remuneração dos eleitos serão
iguais às dos Deputados Federais.
Assim, proponho o presente projeto, e solicito aos
Parlamentares federais que, despojados de qualquer
corrente ideológica ou interesses locais, atentem para
a necessidade de implantarmos um Parlasul forte e
alinhado com todos os interesses da nação.
Peço, por fim, que seja dada a urgência que a
matéria exige, para que se possa aprovar a presente
proposta ainda em setembro de 2013, com vistas a
poder realizar-se a primeira eleição em 2014.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2013. – Senador Roberto Requião.
(À Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul e à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, cabendo a esta a decisão terminativa.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Representação Brasileira no Parlasul
e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 359, DE 2013
Altera a redação do art. 28 da Lei nº 7.492,
de 16 de junho de 1986.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 28 da Lei nº 7.492, de 16 de junho
de 1986, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições,
o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), verificarem indícios da ocorrência de
possível crime previsto nesta lei, deverão informar, no
prazo de até cinco dias, ao Ministério Público Federal,
fornecendo-lhe cópia dos documentos eventualmente
existentes, para a adoção das providências pertinentes”.
Art. 2º Esta Lei em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O objetivo do Projeto de Lei que ora submetemos
à deliberação do Congresso Nacional é fixar prazo para
que as autarquias Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com celeridade, no
prazo de 5 dias, informem ao Ministério Público Federal
a existência de indícios de prática criminosa prevista
na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986.
Além da questão do prazo, a nova redação proposta ao art. 28 da Lei nº 7.492, de 1986, determina
que o Banco Central e a CVM encaminhem cópia dos
documentos eventualmente existentes, para a adoção
das providências pertinentes por parte do Ministério
Público.
Desta forma, busca-se uma garantia de uma maior
transparência e celeridade na transmissão de informações entre aquelas autarquias e o Ministério Público
Federal, facilitando o enfrentamento dos crimes contra
o sistema financeiro.
Sala das Sessões, – Senador Magno Malta.
LEI Nº 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Mensagem de veto
Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências.
Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições
legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de
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Valores Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência de
crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os documentos
necessários à comprovação do fato.
Parágrafo único. A conduta de que trata este
artigo será observada pelo interventor, liquidante ou
síndico que, no curso de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime
de que trata esta lei.
(À Comissão de Constituição, Justiça, e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, cabendo à
última a decisão terminativa.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a
minha inscrição para uma comunicação parlamentar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª está inscrito; o primeiro para comunicação inadiável é o Senador Paulo Paim.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – No
mesmo sentido, para uma comunicação inadiável, Srª
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Segunda comunicação inadiável, Senador
Acir Gurgacz, após o Senador Paulo Paim.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores
da TV Senado, eu venho à tribuna na tarde de hoje,
mesmo com o risco de me tornar repetitivo, para voltar
a tratar de um tema da mais absoluta atualidade, que
é o tema do financiamento da saúde.
Venho, em primeiro lugar, para prestar contas aos
Senadores e às Senadoras, a todos aqueles atores
que acompanham o debate político sobre a questão da
saúde, sobre os recursos para essa área, e venho para
dizer que havia comunicado ao Presidente da Casa e
ao Presidente da Comissão de Assuntos Sociais que,
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no dia de hoje, nós apresentaríamos o relatório e o
projeto de lei com a nova proposta de lei complementar, elevando os recursos para a saúde na Comissão
Especial que vem tratando do financiamento e da qual
eu sou o Relator.
Pois bem. Eu tinha já o meu relatório e o meu
projeto praticamente concluídos quando, ontem, recebi uma solicitação do Governo Federal no sentido
de que pudéssemos adiar por mais uma semana a
apresentação do relatório e do projeto, para que pudéssemos ter uma conversa, uma negociação com o
Governo Federal.
A Presidenta Dilma deve ter uma conversa específica, ainda nesta semana, sobre essa questão do
financiamento da saúde. Com certeza, ela terá uma
reunião com os Líderes da Câmara e do Senado para
tratar também desse tema.
Pelo que eu pude captar na conversa que tive com
a Ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o Governo
está convencido de que, de fato, precisa ampliar os
recursos para a saúde. Apesar do sucesso de tantas
políticas que vêm sendo feitas até agora – inclusive o
enorme sucesso que terá o Programa Mais Médicos
–, nós sabemos que não é apenas com profissionais
que nós vamos melhorar e resolver o problema do
Sistema Único de Saúde. Passou-me a ideia de que
o Governo entende a necessidade de que tenhamos
mais recursos para a saúde, mas tem a preocupação,
ao mesmo tempo, de tentar encontrar fontes que possam garantir esse incremento das receitas. Esse é um
segundo ponto da discussão.
Como tal, eu resolvi acatar essa solicitação. Entendo que esse é um gesto importante no sentido de
demonstrar a preocupação do Governo e a prioridade
que ele deseja dar ao tema da saúde. Porém, entendo
também que, neste momento, apesar de ser favorável
que discutamos novas fontes de recursos para viabilizar esse incremento para a saúde, se trata também
de um problema de prioridade. Ao longo dos últimos
dez anos, nosso Governo, com Lula e agora com Dilma, fez crescer o orçamento da educação em 400%;
o orçamento da assistência social em quase 800%; o
orçamento da educação, já disse; o do trabalho, 300%,
e o orçamento da saúde em 200%. É óbvio que esse
crescimento foi importante, até porque o orçamento da
saúde é muito grande. No entanto, nessa comparação
relativa, vamos ver que o Governo priorizou a educação, priorizou a assistência social, priorizou a área do
trabalho, priorizou, também, a saúde, mas em um grau
e em uma intensidade bem menor do que priorizou as
outras áreas de Governo.
Por isso, entendemos que a discussão tem que
ser feita ao contrário. Nós temos que definir os recur-
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sos para a saúde e aí buscarmos no Orçamento da
União, nos recursos da seguridade social, o dinheiro
para viabilizar esse incremento e começarmos a debater, também, porque entendemos que é importante,
a viabilização de novas fontes.
É lógico que não será nesse momento que vamos criar contribuições ou impostos. O Brasil está lutando contra essa maré mundial da crise, e uma das
formas que o País tem procurado, e o Governo conta
com o meu apoio nisso, é exatamente tornar o País
mais competitivo; é reduzir impostos, é desonerar a
produção. Então, seria um contrassenso, nesse momento, criarmos algum tipo de contribuição ou imposto
quando precisamos ampliar a nossa competitividade.
Entendo que há algumas sinalizações para isso.
Primeiro, no projeto que foi aprovado dos royalties do
petróleo, um quarto desses recursos, já de imediato,
virá para a saúde. Segundo as informações que tive,
representa, aproximadamente, R$1 bilhão. Segundo,
apesar de eu ser contra – e aqui votarei contra – o
Orçamento impositivo, também estou conformado em
que ele vai ser aprovado.
Se nós aprovarmos que 50% dos recursos do
Orçamento impositivo, das emendas parlamentares,
possam ir para a saúde, aí nós já teríamos mais R$4
bilhões; e R$4 bilhões mais R$1 bilhão dos royalties
seriam R$5 bilhões. Nós estamos propondo um incremento de, aproximadamente, R$7,5 bilhões a R$8
bilhões. Portanto, o Governo precisaria conseguir, no
seu Orçamento, mais R$3 bilhões, aproximadamente.
Além disso, Presidenta, não interessa a nós colocar uma faca no pescoço de ninguém. Nós não queremos inviabilizar o País. Porém, para que nós possamos
construir uma proposta viável, nós precisamos discutir
inclusive a possibilidade de um processo de transição.
Nós, inclusive, sabemos que seria de pouca valia se
nós hoje colocássemos no orçamento da saúde 20 ou
30 bilhões de uma vez, porque nós não saberíamos
gastar adequadamente. Então, é perfeitamente possível uma negociação em termos de uma transição.
E é isso que o Governo pode acenar para nós, uma
proposta de transição que possa garantir os recursos
para a saúde e ao mesmo tempo permitir que o Governo continue realizando outras políticas que são relevantes, que são importantes.
Portanto, eu entendo que nós precisávamos dar
essa oportunidade dessa discussão e dessa negociação. Eu quero, inclusive, aqui me penitenciar junto aos
meus colegas, às minhas colegas. Ontem o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Waldemir Moka,
me cobrou muito fortemente essa posição porque eu
já havia assumido o compromisso de que, com chuva
ou com sol, com Governo ou sem Governo, eu apre-
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sentaria no dia de hoje esse relatório. Mas entendo
que nada na vida é definitivo e, se nós podemos ter
uma semana para o processo de negociação e, quem
sabe, ao final construirmos algum tipo de consenso, é
melhor assim do que uma batalha que vá para o veto
ou que vá para o Supremo Tribunal Federal.
Portanto, eu defendo que nós possamos ter esse
entendimento. Mas quero dizer que, na próxima semana, nós teremos que fazer essa votação, teremos que
fazer essa discussão, teremos que apresentar esse
relatório, teremos que envolver o Brasil nesse debate,
porque já não é mais possível conseguir sustentar o Sistema Único de Saúde com os recursos que nós temos.
Eu me lembro, por exemplo, Presidenta, do projeto de V. Exª, de alta relevância social, que procurou
definir um prazo mínimo para o início do tratamento
de pessoas diagnosticadas com câncer no SUS, mas
V. Exª sabe muito bem que isso tem um custo muito
importante. Nós precisaremos ter mais profissionais e
mais equipamentos para diagnosticar e nós precisaremos ter mais equipamentos, mais medicamentos e
mais profissionais para fazer o tratamento das pessoas.
Então, não existe nada de graça no Sistema Único de
Saúde. E, com os recursos que o SUS tem hoje, nós já
operamos verdadeiros milagres. Por isso, não há outro
caminho que não seja esse caminho do entendimento.
Aqui todos sabem que eu, como Senador do
Governo, Senador do PT, tenho sido absolutamente
fiel. Aqui pode haver talvez algum Senador que tenha
o mesmo grau de compromisso, fidelidade e lealdade
ao Governo. Porém, existem temas em que deve falar
mais alto a nossa história, a posição do nosso partido,
o interesse da população. E, entre a nossa história, o
nosso partido e o interesse da população e do outro
lado o Governo, com as maiores razões que o Governo possa ter, eu ficarei com a minha história, com a
história do PT e com o interesse da sociedade.
Apresentarei essa proposição para que nós possamos fazer com que o que o povo está querendo, está
desejando possa se concretizar. Todas as pesquisas
de opinião pública colocam a saúde como o maior
problema. Em todas as avaliações que são feitas sobre o que a população quer que seja a prioridade dos
governos, a saúde está em primeiro lugar.
Obviamente, Senadora Presidenta, nós não vamos apresentar um relatório que, simplesmente, eleve
os recursos para a saúde sem uma preocupação com
os problemas de gestão, sem uma preocupação com o
melhor gasto. Não. Na proposta que eu irei apresentar,
nós vamos estabelecer, inclusive, condicionantes, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a forma
de gastar, melhorar a gestão, eliminar ralos, diminuir
as desigualdades regionais, fazer, enfim, com que o
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recurso possa ser gasto com eficiência, ou seja, ampliando o acesso e, ao mesmo tempo, produzindo um
atendimento à população de melhor qualidade.
Tendo feito esse esclarecimento, quero aqui agradecer a tolerância de V. Exª e dos Senadores que aqui
estão e dizer que, com toda a certeza, eu tenho uma
grande esperança...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Governo/PT
– PE) – ... de que, na semana que vem, a partir das
conversas que teremos com o Governo, quem sabe,
possamos apresentar e aprovar aqui, por unanimidade,
uma proposta para melhorar a saúde do nosso País.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Senador Humberto Costa, eu queria
agradecer a referência de V. Exª. Mas, até por uma
questão de justiça, fui Relatora do projeto de autoria
do ex-Senador Osmar Dias; mas também fui autora de
um projeto que alivia o peso no SUS, já passou nesta
Casa, passou na Câmara e volta para o Senado. Nele
há a previsão do fornecimento, no rol dos serviços dos
planos de saúde, da quimioterapia oral. São medicamentos caros e isso compartilha responsabilidades.
Então, tive essa iniciativa e queria dizer a V. Exª,
sobre sua abordagem a respeito do tema, que o senhor
volte sempre que necessário, porque saúde é uma coisa muito prioritária. Quero dizer que não se constranja, porque V. Exª entrou pedindo desculpas. Não faça
isso, pois isso é fundamental e lhe dou meus parabéns.
A forma de alinhar a filosofia de uma solução para
aportar mais recursos à saúde está correta, Senador.
Fico muito feliz quando o senhor diz que já não é mais
possível, por conta da competitividade nacional, onerar
o setor produtivo. A competitividade está diretamente
relacionada a isso. Mas compatibilizar o orçamento
impositivo com destinação de 50% das emendas para
a saúde, creio que seja extremamente racional. Eu
estou disposta a colaborar com V. Exª com essa visão
de solução dos problemas da saúde em nosso País.
Então, disponha de nosso apoio também, Senador. O
caminho é o diálogo.
Convido, para fazer uso da palavra, para uma
comunicação inadiável, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Presidenta, nós todos vimos à tribuna
na semana passada, digo, a maioria dos Senadores,
questionando, reclamando, eu diria quase que xingando a Câmara dos Deputados por ter, no voto secreto,
absolvido um Deputado que está preso e que, segundo
os dados, será por uns 12, 13 anos.
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Pois bem, hoje eu venho a esta tribuna para cumprimentar a Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar aquela Casa que, na noite de ontem, aprovou, por
unanimidade, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 349, de autoria do ex-Deputado Luiz Antônio Fleury, que prevê voto aberto em todas as situações do
Poder Legislativo.
O texto tinha sido aprovado, em primeiro turno, no
ano de 2006. Agora, a proposta está aqui em nossas
mãos no Senado. Hoje, pela manhã, me perguntaram:
“Mas não vai dar um impasse porque há uma emenda
tua no mesmo sentido, praticamente igual?” Impasse
nenhum! O Senado não votou, embora a minha estivesse em rito especial; a Câmara votou. Procede a
quê? A Casa que votou.
Consequentemente, de minha parte, não há problema algum, o que importa é a causa, como se fala,
e não as coisas. Se a causa é o que importa, não importa o nome. Importa que nós todos entraremos para
história deste País como o ano legislativo em que o
Congresso Nacional acabou com o voto secreto, em
todas as instâncias. A medida aprovada lá na Câmara, a exemplo da nossa, acaba com o voto secreto em
todas as situações, inclusive nas câmaras legislativas,
por exemplo, aqui no DF, e nas câmaras de vereadores
como também nas assembleias.
Estamos ansiosos para que o texto chegue aqui
ao Senado. Eu estou convicto de que, se aqui chegar,
será votada ainda no mês de setembro.
Sr. Presidente, após aprovação da PEC 349, eu
recebi uma avalanche de mensagens e cumprimentos no meu gabinete, por essa luta que venho travando há 26 anos, desde a Constituinte; foi por emenda
constitucional; por emenda à peça da Constituinte;
como Deputado; como Senador, com a Emenda 50 e,
depois, agora, com a Emenda 20, que está aqui para
ser votada em rito especial.
Então, eu me sinto contemplado. A causa que
tanto nós defendemos agora vai se tornar realidade.
Sou daqueles que não acredita que esta Casa vai
vacilar, como dizem, empurrar com a barriga para os
escaninhos da poeira a proposta aprovada na Câmara.
Seria uma desmoralização tão pesada quanto aquela
que a Câmara sofreu. Como se fala no Rio Grande:
seria o fim da picada. Todo mundo defendeu o fim do
voto secreto, quando acontece, alguém recua.
Enfim, no meu entendimento, quero reafirmar
que, se nós não votarmos no mês de setembro, estaremos cometendo um erro tão grande quanto o que a
Câmara cometeu quando absolveu um deputado que
estava preso. Felizmente, se redimiu agora, acabando
com o voto secreto em todas as situações.
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Eu estou confiante, sim. Graças a Deus, nesta
Casa, Srª Presidenta, nós, Senadores e Senadoras,
temos consciência de que essa votação é fundamental
para a democracia, para o País, para a transparência.
Chega de votarem questões secretamente e, depois,
cada um dar um discurso de acordo com a plateia.
Acabou essa história com o fim do voto secreto.
Essa é a vontade das ruas. Houve uma pesquisa
pela internet, que mais de um milhão de pessoas já
assinaram, pedindo o fim do voto secreto. As ruas, em
todo o Brasil, pedem o fim do voto secreto.
Entendo, pela situação, que vale a apresentação
de um requerimento, Srª Presidenta, de urgência, urgentíssima – como a gente dizia –, para que a PEC
seja aprovada agora, agora, na concentração que teremos durante o mês de setembro.
Já perdemos a conta de quantas vezes viemos à
tribuna, neste espaço democrático, pedir o fim do voto
secreto. Repito: foi a Emenda 50, foi a Emenda 20, e
agora a matéria estaria pronta para ser votada. Lembro
aqui que o Senador Alvaro Dias também apresentou
uma PEC, foi aprovada, está na Câmara, mas aquela
está superada. Prevalece a mais ampla. A do Senador
Alvaro Dias, que está na Câmara, é somente para o
caso de cassação de Parlamentar. Essa, do Deputado
Fleury, é ampla, total, geral e irrestrita. Consequentemente vale a que é mais ampla. E se a Câmara votou
em dois turnos a mais ampla, acabou a discussão.
Agora, compete ao Senado.
Com essa preocupação, escrevi diversos artigos
na linha de combater o voto secreto. Quero aqui ler
parte de um desses artigos, publicado na imprensa
gaúcha, “Pelo voto às claras”. Diz o texto:
Voto secreto, nos moldes do que existe hoje no
parlamento brasileiro, só serve para acobertar
quem não tem coragem de assumir perante [a
vida, a história] os eleitores as consequências
de seus atos [...]. O voto secreto tinha por objetivo preservar a liberdade de consciência dos
parlamentares em decisões nas quais uma
tomada de posição pública poderia acarretar
pressões [na época da ditadura, mas não no
Estado democrático de direito].
O sistema político brasileiro é particularmente
eficaz quando se trata de avançar com a finalidade
de fortalecer a democracia, e este é o momento exato em que acabar com o voto secreto vai fortalecer a
democracia.
Tome-se, por exemplo, o caso das medidas
provisórias, inspiradas no direito italiano [quando nós achávamos que ia passar aqui o par-
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lamentarismo. Não passou, e ficou a medida
até hoje].
A decisão de acabar com o voto secreto no
Congresso só ocorrerá se a sociedade pressionar nesse sentido. [Não há nenhuma dúvida
de que a população brasileira quer o fim do
voto secreto]. Não cabe dúvida de que os cidadãos comuns são os principais interessados
em jogar luz sobre esses e outros processos
legislativos. Trata-se, em primeiro lugar, de
uma questão de transparência no exercício
da atividade legislativa, e, em segundo, de
matéria concernente ao que os americanos
chamam de ‘accountability’, termo que equivale à faculdade ou efeito de prestar contas a
órgãos controladores, aos representados ou
à própria opinião pública.
Mas, para simplificar essa questão, já que falei
nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos até os
membros da Suprema Corte – já disse e repito – são
eleitos pelo voto direto dos Senadores. Mesmo agora,
no caso da Síria, cada Senador está dizendo como é
que vai votar, cada um tem que assumir o seu voto.
Por fim, faço respeitosamente, mais uma vez, um
apelo a todos os Senadores e Senadoras, à Mesa da
Casa, ao Presidente Renan Calheiros, que ouçamos
a voz das ruas e das praças. É um momento histórico
para o Congresso, é um momento ímpar da nossa atuação, da atuação de todos nós como Parlamentares.
Quero lembrar esse ano, quando os anos passarem, eu estiver com mais cabelos brancos, poder
dizer: “Eu estive lá, em setembro de 2013, e votei pelo
fim do voto secreto”.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – E poder dizer, claro, para o meu currículo, que
apresentei diversas emendas com esse objetivo ao
longo da história.
Repito e termino dizendo: não importam nomes,
Srªs e Srs. Senadores; não importam partidos, Srª Presidenta, mas, sim, a causa; a causa é nobre, é justa, é
transparente e busca a justiça. É algo maior que, com
certeza, vai melhorar e lapidar a democracia brasileira.
O apelo que faço aqui, nesses últimos dois minutos – e, claro, com a tolerância de V. Exª: não acredito
que possamos, uma matéria que a Câmara votou, por
unanimidade, matéria que a CCJ já apreciou, por unanimidade, por duas vezes... A PEC 50, quando apresentei há dez anos, a CCJ daqui votou, por unanimidade; a PEC 20, quando apresentei, a CCJ votou, por
unanimidade, acabando com o voto secreto, só falta o
Plenário deliberar. E já que a Câmara deu um passo à
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frente – e ficam aqui meus cumprimentos à Câmara –,
vamos votar o projeto da Câmara aqui, de forma definitiva, e dizer: “Que alegria, que alegria, que alegria!”
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Como diz o outro: “É bater o pênalti e sair para
o abraço”. Conseguimos acabar com o voto secreto.
Senadora Angela Portela, assisti ontem ainda a
um discurso brilhante de V. Exª aqui, pedindo, de forma
definitiva, o fim do voto secreto. V. Exª falava da emenda
que já aprovamos, falou da minha emenda. Agora, se
surgiu uma do Fleury, palmas para o Fleury! Não quero
saber se é o Fleury, se é o Paulo Renato, se é a Angela, se é a Ana Amélia, enfim, se é qualquer Senador;
quero saber que foi aprovada na Câmara a emenda
que acaba com o voto secreto em todos os casos, em
todas as situações, a exemplo do que já acontece no
Rio Grande, em São Paulo, em Minas, aqui em Brasília, em centenas de câmaras de vereadores.
Faço esse apelo de coração e com muito carinho
ao Presidente da Casa: bota a matéria em votação!
Bota a matéria em votação, porque, se colocar em
votação, eu tenho certeza...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Srª Presidenta, na mesma linha de V. Exª – sei
da sua posição, Senadora Ana Amélia, tanto sobre o
voto secreto quanto sobre o orçamento impositivo –,
quero deixar registrado só o artigo publicado no Jornal
do Comércio, em que defendo, sim, o orçamento impositivo. E digo: “O orçamento impositivo evita negociatas”.
Peço que considere, na íntegra, essa minha defesa também do orçamento impositivo. Quem sabe
possamos festejar, no mês de setembro, duas PECs:
o fim o voto secreto e ainda o orçamento impositivo.
Daí, são só palmas, mesmo.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação que peço respeitosamente à Mesa desta Casa, que artigo de minha
autoria, veiculado no dia de hoje, 03, no Jornal do Comércio, de Porto Alegre, seja registrado nos anais do
Senado. O tema é atualíssimo: orçamento impositivo.
“Estou animado com a ideia do Orçamento Impositivo (PEC 565/2006) aprovado pela Câmara.
O texto, que precisa ser votado no Senado, obriga o governo a executar os recursos do Orçamento
Geral da União, de acordo com o que foi votado pelo
Congresso.
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Atualmente, o Executivo detém a “tinta e a caneta” para liberar ou não o orçamento. E aí está um sério
problema que há décadas colabora para deixar o Legislativo a reboque do Executivo, bem como também
serve de barganha para os próprios parlamentares
junto ao governo federal.
Com o Orçamento Impositivo, estaremos fortalecendo o princípio constitucional de independência
entre os poderes da República.
O que é aprovado tem que ser cumprido, como
é na maioria dos países do mundo. Isso está errado?
Creio que não.
Aliás, quero frisar que o orçamento não pode ser
uma negociata entre compadres.
Cada Senador e Deputado tem direito a indicar
até R$ 15 milhões em emendas individuais anualmente.
Particularmente, eu divido esse valor entre todos
os municípios gaúchos, independentemente de greis
partidárias e ideologias.
É uma forma de respeito ao meu Estado e à
minha gente. Defendo que 50% do montante sejam
aplicados na saúde.
Importante destacar que o Impositivo vai garantir o que foi aprovado, fortalecendo os municípios que
hoje sobrevivem com parcos recursos, com orçamentos
apertadíssimos, quase no fundo do poço.
É claro que não é a salvação da lavoura, mas
ajuda em muito.
Já estou percebendo que há vontade dos senadores e das lideranças para que o texto seja aprovado
o quanto antes no Senado.
Em sendo aprovado e transformado em lei, não
vamos aceitar manobras como vetos ou coisas parecidas para o seu não cumprimento.
Para finalizar, lembro que o Impositivo vai ao
encontro de uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 23/2005), de minha autoria, que institui o Orçamento Participativo.
O Participativo dá oportunidade para a população
escolher quais as suas prioridades: saúde, educação,
segurança, habitação.”
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Parabéns, Senador Paulo Paim. Seria o
cumprimento de uma grande esperança da sociedade
na Semana da Pátria.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito bem lembrado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Acho que à Pátria, que é representada pela
sociedade, nós devemos essa deliberação.
Quando V. Exª estava falando, eu me lembrava
de Nelson Carneiro, que, durante 40 anos, lutou pela
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implantação do divórcio no País, e V. Exª, há mais de
25 anos, está defendendo o voto aberto para todas as
votações. É uma lembrança que associa duas figuras
da política brasileira com esse compromisso histórico
de voto secreto.
Parabéns também por dizer que não importa a
paternidade, não importa o pai da criança, o que importa é o que foi decidido nessa matéria, que é o mérito da questão, o voto aberto para todos.
Parabéns, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido, para fazer uso da palavra, como
orador inscrito, o Senador Casildo Maldaner, de Santa Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Cara Senadora Ana Amélia, que preside
esta sessão, eminentes colegas, Senador Paulo Paim,
como diz o ditado – e a Senadora Ana Amélia falava
há pouco: “água mole em pedra dura tanto bate até
que fura”. Eu sei que V. Exª vem lutando por isso há
muito tempo e, finalmente, está conseguindo alcançar
esse objetivo. O que vale muito é a persistência, e V.
Exª é conhecido como o homem da persistência, sem
dúvida alguma.
Daqui a pouco, cara Presidente e nobres colegas,
teremos a satisfação, junto com o Senador Paulo Bauer,
em seu gabinete, de conversar com a nova diretoria
da Facisc (Federação das Associações Empresariais
de Santa Catarina), liderada por seu Presidente, o
empresário Ernesto Reck.
A entidade, que congrega mais de 30 mil empresas em praticamente todos os Municípios catarinenses, desempenha um importante papel, tanto no
apoio aos seus associados, buscando soluções empresariais inovadoras, como na representação política
de seus interesses.
Justamente por isso estão em Brasília conversando com os nossos Parlamentares, em defesa das
bandeiras que, vale dizer, não são apenas dos empreendedores catarinenses, mas de todos os brasileiros.
E a FACISC, catarinense, nessa incursão que está
a empreender aqui em Brasília, tem essa finalidade.
Não há como alcançar competitividade e estimular o desenvolvimento econômico sem condições de
infraestrutura decentes e, principalmente, sem uma
reestruturação do nosso sistema tributário. Então, tem
de haver a infraestrutura eficiente, que é a logística,
e a questão de que eles falam muito também, que é
a questão tributária. Se não houver essas duas, não
tem jeito. E, para realizar o tripé, nós temos que ter o
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Governo, a oportunidade de pagar os tributos em condições nas quais se possa trabalhar, e a infraestrutura
– a logística. Acho que é um tripé que daria competitividade e uma gestão pública mais eficiente.
O Fórum Econômico Mundial divulgou seu Relatório de Competitividade Global para o período 2013/2014.
Para os responsáveis pelo trabalho, define-se competitividade como sendo o conjunto de instituições políticas e fatores que determinam o nível de produtividade
de um país.
As pontuações são calculadas a partir de dados
nacionais em 12 categorias, os pilares da competitividade. Entre eles estão: instituições, inovação, ambiente
macroeconômico, ensino básico e superior, formação
profissional e disponibilidade tecnológica.
Nesse cenário, o Brasil apresentou desempenho
sofrível, ficando na 56ª posição, oito abaixo da última
análise. Então, quanto a esses doze princípios dessa competitividade internacional que levantaram, o
Brasil deu uma caída. Nós precisamos ver o que está
acontecendo.
O resultado não se configura exatamente em
uma novidade para a maioria dos brasileiros. Todos
temos conhecimento das dificuldades impostas pelo
chamado custo Brasil, que abala seriamente nossa
competitividade internacional e o crescimento interno.
São diversos os fatores de influência, mas é
possível afirmar com convicção que, entre aqueles
que produzem maior impacto, estão a carência de infraestrutura logística e a carga tributária elevada, que
exaure os esforços econômicos do empreendedorismo.
Volto a usar Santa Catarina como exemplo, por
tratar-se de um Estado com atividade econômica diversificada. Grande parte de nossa produção, seja industrial ou agropecuária, é escoada por vias rodoviárias, a
maior parte delas já esgotadas. Esperamos, relutamos,
brigamos, mas as melhorias sempre tardam a chegar
às nossas BRs: é o caso da 101, da 470, da 282, da
280, apenas para citar as mais importantes.
Há anos expõe a necessidade de uma estrutura
ferroviária. Uma linha que faça a ligação com os Estados produtores de grãos, no Centro Oeste, e nossa
Região Oeste, que produz carnes para o Brasil e para
o mundo, traria uma significativa redução nos custos. É
a sonhada Ferrovia do Frango. Igualmente importante,
a Ferrovia Litorânea faria a conexão modal com nossos
portos, beneficiando tanto a agropecuária como a indústria. Então, se vier a do Oeste, que é a da fronteira
com a Argentina, vindo para o litoral dos nossos portos,
junto com essa litorânea para distribuir entre os cinco
portos que nós temos em Santa Catarina, seria uma
logística extraordinária para ajudar a baixar os custos
da produção. Haveria maior competitividade.
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De outro lado, é impossível não falar na necessidade premente de uma profunda alteração no quadro
tributário. Tenho repetido, como um mantra, que é preciso reduzir, simplificar e distribuir. Este tripé: reduzir,
simplificar e distribuir.
Reduzir, pois o volume de impostos consome
uma fatia superior a 40% do rendimento bruto para
pagamento de tributos sobre os ganhos, consumo,
patrimônio e outros. São cinco meses completos empenhados unicamente para o pagamento de tributos.
E o Brasil, hoje, é o que está aí constatado. Essa
é a questão primeira, tentar reduzir.
Simplificar, uma vez que a burocracia é outro
entrave ao crescimento, uma vez que as empresas e
pessoas físicas despendem esforços, tempo e recursos, apenas na organização de suas obrigações, nessa
verdadeira miríade que é a nossa legislação tributária.
Então, só para botar em dia essa questão da
dificuldade disso e daquilo, em função da burocracia,
gasta-se um valor excessivo, para poder entrar nessa
competitividade. Então, simplificar essa burocracia é
fundamental.
E, por fim, é preciso distribuir melhor. A concentração do bolo tributário nas mãos da União, que hoje
fica com uma fatia superior a 60% do total, impede
que Estados e Municípios tenham verdadeira autonomia para realização de investimentos que destravem
o crescimento.
Não obstante nossas carências, o Brasil tem uma
série de fatores que favorecem o desenvolvimento.
Diferente do resto dos países europeus, por exemplo,
temos um imenso mercado consumidor em ascensão
– por enquanto, em ascensão, mas temos – e um clima econômico positivo. Esse momento se traduz em
um universo vasto de oportunidades.
Se fizermos as reformas necessárias – os deveres de casa –, aliadas ao permanente investimento
em educação e capacitação, criaremos um ambiente
plenamente favorável aos negócios. Essa é a melhor
forma de promover o desenvolvimento social e econômico do País.
Trago, cara Presidenta Ana Amélia, essas considerações, nesta tarde, porque entendo fundamental
pensarmos nisso. Tem sido informado que o Brasil
perdeu oito pontos na competitividade internacional.
Ficou agora na 56ª posição. Nós estávamos melhor,
oito pontos na frente, mas descemos. E são 12 itens
eleitos no mundo inteiro e nós, em vários deles, precisamos tentar buscar o entendimento.
Trago essas considerações porque, daqui, nós
vamos ao gabinete do Senador Paulo Bauer com a
FACISC catarinense, que já está posta, pensarmos
nessa linha de recebermos subsídios, para que neste
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Congresso possamos, não só para Santa Catarina, mas
também para o Rio Grande de V. Exª, Ana Amélia, para
nós todos dos Estados brasileiros, buscarmos melhorar essas questões para termos mais competitividade
para guerrearmos junto ao mundo, o mundo que está
aí, nesta evolução total.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Parabéns, Senador Casildo Maldaner,
pelo pronunciamento. Conte com meu apoio nessa
iniciativa. Cumprimento todos os protagonistas desse movimento, que é extremamente relevante não
apenas para o seu Estado, que é um Estado marcadamente empreendedor, mas para toda a economia
brasileira, para não amargarmos números tão decepcionantes como esses que V. Exª falou em relação à
competitividade.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Acir Gurgacz. Logo
em seguida, a Senadora Angela Portela, em permuta
com o Senador Paulo Bauer.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV
Senado e pela Rádio Senado, o tema que trago nesta
tarde, Senador Pedro Taques, é o desafio de colocar
um freio nos gastos públicos que se coloca hoje para
os prefeitos, governadores e também para o Governo
Federal, através da nossa Presidência da República,
como um dos componentes mais importantes para o
equilíbrio da situação financeira e fiscal das administrações, bem como para a manutenção da estabilidade
econômica do nosso País.
A Ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, anunciou recentemente um corte de R$10
bilhões no Orçamento de 2013, mais um contingenciamento de R$28 bilhões realizado em maio, que
também servirá como uma reserva para compensar
o desempenho fiscal ruim dos Estados e dos Municípios brasileiros. Parte deste dinheiro será usado para
o repasse de R$3 bilhões que o Governo Federal fará
aos Municípios brasileiros para custeio da saúde e da
educação, anunciados durante a Marcha dos Prefeitos à Brasília.
Nessa mobilização, os prefeitos, por sinal, manifestaram as dificuldades para pagar as contas com
despesas correntes e também para manter algum investimento na infraestrutura e na mobilidade urbana,
que é o que as ruas estão nos dizendo. Eles estão
nos cobrando uma solução para as questões de mobilidade urbana, de infraestrutura e, principalmente,
com relação aos gastos públicos. Está na hora de nós
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enxugarmos as máquinas públicas, de diminuirmos o
tamanho das nossas prefeituras, o tamanho dos nossos Governos de Estado e torná-los mais eficientes,
torná-los cada vez mais receptivos ao que a população
está precisando, está falando hoje em todos os cantos
do nosso País. Agora, no dia 7, deveremos ter uma
grande mobilização no País pedindo exatamente isto:
que os Estados e Municípios brasileiros se adaptem
à realidade da economia que vivemos hoje, trazendo
uma eficiência maior dos serviços públicos prestados
a favor da nossa população.
O Prefeito do Município de Alto Paraíso, Marcos
Aparecido Leghi, por exemplo, tomou medidas drásticas para ajustar as contas do Município. Dispensou
todos os secretários e recontratou-os novamente com
redução dos salários, demitiu os servidores comissionados e reduziu pela metade o salário do prefeito e
do vice-prefeito, além de cortar os gastos correntes
da prefeitura. Manteve apenas os serviços essenciais
para a população e ficou com pouco dinheiro no caixa
para realizar investimentos. Os prefeitos estão tentando achar ou criar alternativas para conseguir resolver
os problemas financeiros dos Municípios brasileiros.
Ontem, foi a vez do nosso Governador do Estado
de Rondônia, Confúcio Moura, que anunciou medidas
administrativas que irão levar a uma redução de mais
de R$50 milhões no custeio da máquina pública do
nosso Estado.
Parabenizo aqui a iniciativa do Governador Confúcio Moura, que teve coragem para reduzir o número
de 14 para 10 secretárias de Estado, reduzir os cargos
de primeiro escalão nos órgãos a serem extintos ou
unificados, reduzir em 30% dos Cargos de Direção e
Assessoramento Especial, os chamados e conhecidos CDS, e também reduziu em 10% os subsídios do
próprio governador, do vice-governador e dos secretários de Estado.
Os vencimentos dos superintendentes e presidentes de autarquias foram reduzidos em 20%; e os
cargos em comissão acima do CDS 15 até o 21, também serão reduzidos em 10%.
O Governador Confúcio Moura tomou essas medidas em virtude da desoneração orçamentária anunciada pelo Governo Federal, que reduziu sensivelmente
o rateio dos repasses do FPE para Rondônia, embora
a arrecadação do Estado se mantenha estável e até
crescente a arrecadação interna no Estado de Rondônia. Mas o FPE teve uma queda muito grande, trazendo
um prejuízo muito grande, em torno de R$500 milhões
para este ano, para o nosso Estado de Rondônia.
O projeto de reestruturação administrativa segue
agora para votação na Assembleia Legislativa do Es-
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tado e creio que os Deputados Estaduais terão o bom
senso de aprová-lo, pois é um projeto...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... muito importante para o nosso Estado.
Entendo que essas medidas irão assegurar ao
Estado maior equilíbrio fiscal, permitindo que o Governo possa agir com mais rapidez e melhor eficiência no
atendimento à população. De nada adianta uma máquina pública aparelhada com bons quadros técnicos
e servidores qualificados em cargos comissionados,
se não sobra dinheiro para investir no atendimento às
necessidades da população, em infraestrutura, em
mobilidade urbana e, principalmente, na saúde, na
educação e em segurança pública, que são as principais demandas das cidades, da população brasileira.
A reestruturação promovida pelo Governador
Confúcio Moura não só extingue secretarias, mas
também acaba com a chamada politização dos cargos comissionados, dotando cada pasta do Governo
de uma cota própria desses cargos de direção, preenchidos pelo sistema de meritocracia, ou seja, as
funções gratificadas...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... e um percentual dos cargos de confiança serão ocupados por servidores do quadro estadual,
com a consequente valorização profissional. Nesse
processo, serão extintos 1.842 cargos de Direção e Assessoramento Especial, os chamados comissionados.
É um avanço muito grande para o nosso Estado
de Rondônia, Srª Presidenta. É ruim diminuir o emprego, mas é importante enxugarmos a máquina administrativa para fazer com que o Governo possa dar
um atendimento melhor na saúde, na educação e na
segurança pública.
Outro aspecto importante dessa reforma administrativa no Governo de Rondônia será uma maior
autonomia orçamentária para hospitais e órgãos da
área da segurança pública, que dará maior eficiência
e rapidez aos serviços prestados à população, como a
Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros,
que passarão a ter autonomia financeira.
A reestruturação visa ainda garantir maior equilíbrio fiscal para manter o calendário de pagamento
de todos...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... os Poderes em dia, bem como o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores no
final do ano.
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É bom salientar que, até o final de agosto, o
Governo pagou, antes do final do mês trabalhado,
todos os seus 60 mil servidores, entre estatutários e
comissionados. E a recomendação do próprio Governador Confúcio Moura é manter a pontualidade nos
pagamentos apesar da desoneração dos repasses do
FPE que reduziu as cotas do rateio para a maioria dos
Estados brasileiros.
O importante é termos uma reação positiva com
relação a esses problemas e darmos uma resposta
efetiva, que é a reforma do Estado, a reforma do Governo, com relação aos cargos, reduzindo secretarias,
diminuindo gastos extras, e transformando toda essa
verba em investimento, principalmente na saúde, na
educação e na segurança pública.
Meus cumprimentos ao Governador Confúcio
Moura e meus cumprimentos ao Vice-Governador Airton. Que continuem nessa caminhada, pois é exatamente isso que a população brasileira, em especial a
população do nosso Estado, espera de um governador
que está antenado com a sua população.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz,
cuidando das questões de Rondônia.
Queria saudar o Prefeito do Município de Charrua, que é do seu partido, o PDT, o Prefeito Vanderlei
Antônio Simionatto. Bem-vindos, também, os Vereadores Celso Miguel Baseggio, do PMDB e o Presidente
da Câmara de Vereadores, Ademir Scariot, também
do PMDB.
Muito obrigada pela presença.
(Intervenção fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pois não, Senador Acir, pois não.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Se V. Exª me permite cumprimentar o
prefeito, ele é da cidade em que nasceu minha mãe,
Dª Nair Ventorin Galafassi. Ela nasceu lá em Charrua.
Então, meus abraços, em nome da minha família,
em nome da minha mãe. Prazer em conhecê-lo. Seja
bem-vindo sempre aqui no Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – É muita coincidência, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – É verdade, é muita coincidência.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – É muita coincidência, mas fico feliz, particularmente feliz como conterrânea gaúcha. Conheço
muito bem, porque sou de Lagoa Vermelha, que é muito
próximo de Charrua. O ex-prefeito era muito amigo, o
Prefeito Franklin.
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Muito obrigada.
Com a palavra, a Senadora Angela Portela, em
permuta com o Senador Paulo Bauer.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Ana
Amélia; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje eu me
sinto feliz de tocar nesse tema porque fui Relatora revisora da medida provisória que tratou do programa
de combate à pobreza, de extrema importância em
nosso País, que foi o Brasil Carinhoso, um programa
complementar ao Bolsa Família, que está comemorando 10 anos e é o maior programa de distribuição
de renda no nosso País.
O Governo da Presidenta Dilma Rousseff lançou,
na última terça-feira (03), o hotsite “Bolsa Família 10
anos”, para marcar a passagem, no dia 20 de outubro
próximo, de uma década de criação desse programa
de tanta importância para as famílias de baixa renda
do nosso País, que, inclusive, tem referência internacional. Muitos países colocam o Bolsa Família como
um instrumento de combate à extrema pobreza, como
exemplo, como modelo. Então, esse hotsite criado oferece aos internautas acesso às informações, campanhas, notícias, vídeos, programações e eventos, além
de debates abertos ao público e infográficos que mostram a melhoria da vida dos beneficiários do Programa
Bolsa Família em nosso País.
Esta ferramenta põe à disposição dos internautas os números oficiais referentes à superação da
miséria no País. Dando o pontapé inicial, a Ministra
Tereza Campello – Ministra do Combate à Fome, do
Desenvolvimento Social – participou de um bate-papo
virtual com blogueiros e jornalistas sobre os 10 anos
de funcionamento do Programa Bolsa Família. Sem
dúvida nenhuma, Senadora Ana Amélia, um programa que desperta grande interesse em estudiosos, em
pesquisadores que se interessam pelo tema da pobreza em nosso País e – por que não dizer? – no mundo.
Mas o programa que beneficia, atualmente, 13
milhões de pessoas em todas as regiões do País tem
sido, desde sempre, objeto de estudo, de análise crítica,
de observação teórica e de ataques também.
Por estes dias, especialistas reunidos aqui em
Brasília se debruçaram sobre a questão da transferência de renda e avaliaram as experiências que estão
em desenvolvimento nos Estados na área de combate
à miséria.
Autora de um livro que trata da transferência de
renda, a economista Sônia Rocha é outra observadora do programa. Essa economista argumenta que a
transferência de renda, por si só, não tira as famílias
da condição miséria. Por isso mesmo, defende que os
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governos locais devam também tomar iniciativas voltada à clientela do Bolsa Família. Desta feita, envolvendo
ações como a jornada escolar ampliada, puericultura,
educação nutricional, apoio à qualificação profissional
e à melhoria das atividades produtivas, como forma de
fortalecer as metas de saída das famílias beneficiadas
pelo programa.
Reconhecedora de que foram exatamente os resultados favoráveis do programa sobre a pobreza e a
desigualdade de renda do Brasil que impulsionaram
governos estaduais e, principalmente, governos municipais a criarem mecanismos próprios de transferência
de renda focalizados nos pobres, a economista considera desejável a articulação das ações dos governos
locais – governos estaduais e municipais – à operação
do Bolsa Família federal, porque estes têm vantagens
comparativas para criar uma rede de proteção aos mais
pobres – a economista, que é estudiosa do Bolsa Família, destaca a importância de haver uma interação
de ações voltadas para as famílias contempladas, beneficiadas pelo Bolsa Família no sentido da inclusão
produtiva, da melhoria da escolaridade das crianças
do Programa Bolsa Família. Isso me parece uma unanimidade por todos aqueles que querem, que desejam
que os programas de transferência de renda atendam,
efetivamente, às famílias que precisam.
Na sua análise, com acesso aos conhecimentos
das especialidades e carências da população, esses
governos “estariam mais bem equipados para conceber
e operar ações para apoiar as famílias assistidas pelo
Bolsa Família em aspectos críticos de sua condição
de vida, tirando partido da infraestrutura e da logística
do programa federal”.
Refere-se a economista Sônia ao Cadastro Único.
O Cadastro Único é uma ferramenta básica de seleção
e acompanhamento do Bolsa Família, que reúne as
informações básicas sobre os pobres brasileiros. Ela
considera que, ao aproveitar esses dados do Cadastro
Único, os governos locais, os governos municipais e
estaduais têm como evitar superposições de programas de diferentes esferas de governo e identificar as
lacunas de atendimento, para orientar a complementaridade das ações do Bolsa Família.
Sônia Rocha, a economista que analisa o programa, tem razão. Levantamento feito por um jornal
de circulação nacional revelou que, embora busquem
atrair recursos para seus Estados, de programas federais como o Brasil Sem Miséria – que visa retirar
16 milhões de brasileiros da situação de miséria e
de pobreza –, a maioria dos governos estaduais simplesmente está ignorando essa renda complementar
ao Bolsa Família, que foi proposta, inclusive, no Brasil
Sem Miséria, no Brasil Carinhoso.
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De acordo com o levantamento, feito com base em
informações fornecidas pelos governos, 17 Estados e
o Distrito Federal possuem algum tipo de programa de
transferência de renda. Esses programas, conforme a
pesquisa, variam em sua periodicidade – de regulares
e mensais – de repasses às famílias mais vulneráveis
até a benefícios concedidos sazonalmente a trabalhadores rurais, além de bolsas para combater a evasão
escolar e abonos de Natal.
Então, podemos observar que Estados colocam
características diferenciadas em seus programas de
transferência de renda. Alguns são regulares, outros
são sazonais, outros concedem o benefício a trabalhadores rurais, outros só em época de Natal. Então,
dessa forma, não atendem a complementaridade, não
atendem a importância de os governos estaduais complementarem o benefício do Bolsa Família, oferecido
pelo Governo Federal.
O levantamento, que focou a atitude dos Estados
na questão da transferência de renda, obteve a informação de que, durante todo o ano de 2012, as transferências feitas por esses Estados investiram cerca de
R$970,6 milhões para beneficiar 1,4 milhão de famílias,
o que indica lentidão dos governos em pôr em prática
ações de redução de pobreza, como sugere o Governo Federal através do Programa Brasil Sem Miséria e
Programa Brasil Carinhoso.
Todos lembram que, em 2011, quando foi lançado o programa, a Presidente Dilma Rousseff reuniu os
governadores e pediu a todos eles apoio à meta de retirar 16,2 milhões de brasileiros da situação de miséria.
É sabido, também, por todos nós que o Governo
Federal tem se empenhado muito na articulação de
costurar pactos com os Estados, visando fazer com
que se comprometam com programas de transferência
de renda regulares e complementares ao Bolsa Família, visando atingir a essa meta de acabar com os 16
milhões de brasileiros que ainda vivem em situação
de extrema pobreza.
Pois bem, o levantamento do jornal mostrou que
apenas quatro Estados – Rio, Espírito Santo, Mato
Grosso e Rio Grande do Sul –, além do Distrito Federal, formalizaram pactos de iniciativas conjuntas com
o Governo Federal, com o Programa Bolsa Família.
Meu Estado de Roraima, por exemplo, está incluído entre os sete Estados da Federação que, mesmo não tendo formalizado pactos com o Governo
Federal, mantêm programas regulares de transferência de renda para as famílias mais pobres. Eu queria
destacar aqui que foi exatamente no período em que
eu estava à frente da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social do Governo de Roraima que tivemos a
alegria e a satisfação de implantar o grande programa
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de transferência de renda estadual, que se chamava
Bolsa Alimentação. Todavia, esse programa não chega
a atender a toda população que precisa de apoio do
Estado para sair da pobreza. Dados do Cadastro Único do Bolsa Família, levantados no início deste ano,
mostram que, nos 15 Municípios de Roraima, foram
encontradas 74.696 famílias em situação de extrema
pobreza – e o Bolsa Família do Governo Federal ainda
não atende toda a demanda.
Sr. Presidente, quero destacar a opinião do ex-Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias, que me chamou a atenção neste final
de semana. O ex-Ministro defendeu o estabelecimento
do Bolsa Família como uma política pública permanente. Ou seja, o Estado brasileiro precisa eleger a família
como foco, quando do estabelecimento de uma renda
pessoal e familiar mínima.
O ex-Ministro tem razão. Além de preservar os
vínculos, valores e relações familiares, uma política
pública de renda reconhecida como política de Estado
também viria contribuir diretamente com a economia
do País.
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Já concluo, Srª Presidente.
Desta forma, ao mesmo tempo em que pudesse
manter as condições de garantir as crianças na escola,
as famílias também teriam as condições asseguradas
do seu poder de compra
Isso significa termos uma política de crescimento social, econômico e intelectual das pessoas, das
famílias brasileiras. Para alcançarmos este objetivo,
teríamos de superar o desafio de promover, cada vez
mais, o encontro das políticas públicas sociais, voltadas a suprir, mais diretamente, as necessidades básicas das famílias.
O fato é que, Srª Presidente, o Bolsa Família –
que retirou milhões, 36 milhões de brasileiros, durante
o Governo Lula, e mais 22 milhões, dessa condição de
pobreza desumana, no Governo da Presidenta Dilma
–, este programa social de transferência de renda, tem
reduzido os índices, não somente da pobreza, mas
também da mortalidade infantil, da evasão escolar e
da dependência financeira das famílias
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Em sentido contrário, o Bolsa Família também tem elevado os índices de qualificação
profissional e de autoestima de quem mudou de vida.
Nobres colegas, retornarei em outro momento,
para falar melhor sobre o Bolsa Família, mas é hora
de nos mobilizarmos em torno do estabelecimento de
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uma política pública de transferência de renda republicana, desta feita, transformando o programa em uma
política de Estado.
Dessa forma, nós estaremos assegurando que
o Estado brasileiro vai, sem dúvida nenhuma, estar
sempre atento aos mais vulneráveis, às famílias que
precisam da força do Poder Público, do Estado brasileiro para terem uma vida digna.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Parabéns, Senadora Angela Portela,
pelo balanço que faz de um programa de grande alcance social.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Gostei.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Alguns gostam de Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Eu prefiro Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Eu prefiro seguir a Academia Brasileira
de Letras, que fala presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos
que nos acompanham pelas redes e pela Agência
Senado, a sociedade brasileira, Srª Presidente, está
insegura.
As leis, as normas constitucionais e as decisões
judiciais têm um objetivo, que é certo, trazer a segurança jurídica, trazer a segurança jurídica. Digo isso
em razão das reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal, cada uma tendo um caminho, cada decisão
num sentido no que tange à perda ou não do mandato
automaticamente em razão de uma decisão do próprio
Supremo Tribunal Federal.
Veja que o Supremo Tribunal Federal, em um período curto, mudou a sua posição três vezes. Três vezes.
Primeiro, afirmou que, com a condenação transitada
em julgado no Supremo Tribunal Federal, a perda do
mandato seria automática, do Deputado Federal ou do
Senador. Depois, o Supremo Tribunal Federal mudou a
posição, deixando isso a cargo da Casa Legislativa na
qual o Parlamentar exerce a sua legislatura. E, agora,
o Supremo novamente muda de posição.
Muito bem. Recentemente, a Câmara dos Deputados houve por bem aplicar o art. 55 em relação a um
Deputado Federal do Estado de Rondônia, Donadon,
condenado no Supremo Tribunal Federal a mais de 13
anos de reclusão em regime fechado. A Câmara dos
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Deputados entendeu por bem que esse cidadão, preso,
poderia continuar a ostentar a categoria de Parlamentar federal, a ostentar a situação de Deputado Federal.
A pergunta que se faz é a seguinte: como é possível um cidadão, com os direitos políticos suspensos
nos termos do art. 15 da Constituição, inciso III, exercer
ainda o mandato parlamentar? Aquele que tem suspensos os direitos políticos, como nós todos sabemos,
de acordo com o art. 15, inciso III, da Constituição, em
razão de uma sentença penal condenatória com trânsito
em julgado, independentemente do regime prisional,
independentemente da pena, não vota, não pode ser
votado, não pode ajuizar ação popular – que é um direito constitucional do cidadão no sentido restrito do
termo –, não pode denunciar o Presidente pela prática
de crime de responsabilidade, mas ele pode continuar
a exercer o mandato de Deputado Federal. Isso não
calha no que diz a Constituição de República. Como
nós podemos sujeitar, subordinar a decisão do Supremo Tribunal Federal à aprovação ou não na Casa
Legislativa de que o Parlamentar faz parte? Isso não
se apresenta como razoável, Sra Presidente.
Eu defendo que, com a condenação criminal
transitada em julgado, independentemente da pena,
independentemente do regime prisional, automaticamente o cidadão Parlamentar deva perder o mandato,
porque não é possível, na democracia, nós permitirmos
que condenados possam exercer mandatos eletivos,
desde que exista o trânsito em julgado no Supremo
Tribunal Federal. Em existindo o trânsito em julgado e,
por consequência, a suspensão dos direitos políticos,
ele está automaticamente fora do mandato.
A Casa Parlamentar deve se manifestar através
de uma decisão da Mesa e essa decisão não é constitutiva, é uma decisão declaratória, ou seja, a decisão
da Mesa apenas reconhece a decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal.
Qual a razão do legislador constituinte de 1988
estabelecer no art. 55, §2º, a previsão de que cabe ao
Legislativo decidir sobre a perda ou não do mandato?
Nós, na Constituição de 88, estávamos saindo de um
período escuro da nossa história, estávamos saindo de
uma ditadura em que o Poder Judiciário, muitas vezes,
era rebaixado pelo Poder Executivo. Lembremos de
que, no final da década de 60, ministros do Supremo
Tribunal Federal tiveram os seus mandatos no Supremo
cassados pela ditadura. O Judiciário, portanto, naquele momento histórico, apesar da qualidade dos juízes,
apesar da garantia constitucional ofertada aos juízes,
muitas vezes era rebaixado pelo Poder Executivo.
Hoje, temos um Judiciário que é independente,
temos um Judiciário que garante a concretização de
direitos fundamentais do cidadão, temos um Judiciário
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que mantém a força normativa da Constituição. Portanto, a decisão do Poder Judiciário deve ser definitiva,
notadamente, decisão do Supremo Tribunal Federal;
notadamente, decisões da mais alta Corte da República. Agora, vamos sujeitar as decisões do Supremo
Tribunal Federal às manifestações parlamentares, para
que possam ocorrer situações absurdas. Digo, Srª Presidente, situação bizarra, como ocorreu na Câmara dos
Deputados. Bizarra!
Imagine, o cidadão está na Papuda, vem de lá
algemado num camburão, desce na Chapelaria; ali, na
Chapelaria, a Polícia Legislativa da Câmara o recebe
e o acompanha até o plenário; ali, no plenário, ele fica
sob escolta da Polícia Legislativa; sobe, faz o seu direito constitucional, exerce o seu direito constitucional
de defesa; sai, é absolvido, a Câmara dos Deputados
entendeu por bem não cassar o mandato desse Parlamentar; ele vai, entra novamente no camburão, na
Chapelaria, vai para a Papuda. De repente, vem o Ministro do Supremo Tribunal Federal Barroso e traz uma
decisão que mais parece uma alquimia constitucional,
ele está criando uma nova Constituição, estabelecendo
regras para cumprimento do mandato daquele que tem
condenação a depender do regime que ele recebeu
na sentença penal condenatória.
Com todo o respeito ao Ministro Barroso, um dos
maiores constitucionalistas do Brasil, reconhecido Ministro, com idoneidade, notável conhecimento jurídico,
conforme determina o art. 101 da Constituição, neste
caso, ele não trilhou o melhor caminho, porque cabe
ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição.
Cabe ao Supremo Tribunal Federal retirar da Constituição e dar sentido à Constituição, mas o Supremo
Tribunal Federal não pode inventar uma Constituição
a cada decisão. Faltou ao Ministro ler o art. 15, inciso
III, que diz que, com a condenação transitada em julgado, independentemente do regime prisional, independentemente da pena estabelecida, existe a suspensão dos direitos políticos. Fazer aquela conta para
saber se o mandato eletivo, se o cidadão condenado
continuará a ser Deputado ou Senador, a depender
da pena estabelecida? Isso é alquimia constitucional.
Isso não é possível.
O Ministro Gilmar Mendes, ontem, ao que consta, deu uma entrevista dizendo que o Ministro Barroso
criou o chamado “mandato parlamentar salame”. Nós
já vimos reforma tributária salame, fatiada, mas “mandato parlamentar salame” não se faz constitucional,
não se faz possível
A decisão do Ministro Barroso, com todo o respeito, é inconstitucional. É a chamada inconstitucionalidade chapada, inconstitucionalidade desvairada, porque é um absurdo. É uma decisão que contraria o que
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está escrito no próprio texto expresso da Constituição.
Quero expressar ao Ministro Barroso, mas isso não é
possível na República Federativa do Brasil.
E veja, Senador Paulo Davim, que, quando ele
foi sabatinado aqui, nós questionamos o Ministro sobre ativismo judicial, e ele disse que o Poder Judiciário
só poderia se imiscuir em situações em que o Poder
Legislativo não tivesse se manifestado. E não foi o caminho que a sua decisão trilhou.
Para minha honra e alegria, concedo um aparte
para um digno representante do Rio Grande do Norte.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Senador Pedro Taques, quero parabenizá-lo pelo brilhante e oportuno pronunciamento que V. Exª faz na
tarde de hoje. A despeito do ocorrido na Câmara, com
a absolvição do Deputado, eu devo dizer que foi um
fato extremamente constrangedor. Foi impressionante
a repercussão que esse fato teve em todo o Brasil. Fui
abordado no meu Estado por pessoas do povo, pessoas simples, pessoas que estão na massa anônima
do Brasil, e eles me abordavam externando as suas
indignações, externando a vergonha...
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
... a vergonha do ocorrido na Câmara dos Deputados.
Então, eu acho que o Congresso Nacional não pode
se permitir passar por constrangimentos, como esse
recente. Acho que esta Casa e o Congresso Nacional
precisam dar uma resposta ao povo brasileiro. E essa
resposta deverá vir sob propostas claras, sob propostas altivas. Essa história do voto secreto precisa acabar com urgência. Nada melhor para combater esses
desvios de conduta do que a transparência, a mais
absoluta possível. O povo precisa saber o posicionamento dos seus representantes. Ontem, eu ouvi o seu
pronunciamento quando V. Exa apresentou à Mesa um
manifesto assinado por 22 Senadores. Eu não tive a
oportunidade de assiná-lo, mas externo também o meu
mais irrestrito apoio àquele manifesto. Acho que V. Exa
tem sido extremamente sábio nas suas posições, colocando com maestria, dominando bem o que diz, até
porque, por força de ofício, V. Exa talvez seja, de todos
nós, o que mais conhece esse tema. Portanto, Senador
Pedro Taques, eu acho que a sua presença, a sua palavra têm contribuído sobremaneira para a formatação
de um novo posicionamento não só do Senado, mas
do Congresso Nacional.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) –
Ficam aqui minhas congratulações pelo seu oportuno
pronunciamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Paulo. Eu gostaria de dizer que, por mais que V. Exa não tenha assinado esse manifesto, eu gostaria de incorporar a ele
a assinatura de V. Exa, que ainda há tempo.
Alguns dizem que não há melhor detergente do
que a luz do sol. Para o Parlamentar, não há melhor
detergente do que a luz do painel. Porque aquele que
não deseja votar que se manifeste votando, ou não
comparecendo, ou se abstendo. Mas ele tem que revelar para o eleitor qual caminho ele trilhou.
O cidadão que nos elege tem o direito constitucional de saber em quem nós estamos votando, de que
maneira nós estamos votando, até para que ele possa
saber, lá para frente, se ele vai renovar ou não o exercício das nossas funções constitucionais na próxima
eleição, Srª Presidente.
Portanto, V. Exª trouxe aqui a questão do voto
aberto. Eu defendo a votação aberta em todas as situações.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Em todas as situações.
Agora, a Câmara dos Deputados aprovou essa
proposta de emenda na data de ontem, mas, com todo
o respeito aos 513 Deputados, inclusive Deputados
presos – nós temos que respeitar todos –, com todo
o respeito aos Deputados, essa proposta de emenda
aqui no Senado vai receber sérias resistências, porque
muitos Senadores são contrários à votação aberta de
autoridades. E só o Senado vota autoridade, de acordo
com o art. 52 da Constituição.
Portanto, seria muito mais interessante a votação daquela proposta de emenda que se encontra na
Câmara dos Deputados, em uma das gavetas escuras
da Câmara dos Deputados. Porque muitos projetos,
muitas propostas de emenda de relevo que são aprovadas aqui ficam adormecidos numa gaveta escura na
Câmara dos Deputados.
Precisamos do voto aberto, e do voto aberto
logo, para que a cassação daqueles outros que já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal possa
ser concretizada.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Não interessa o regime prisional – se é
fechado; se é semiaberto; se é aberto –, o cidadão tem
suspensos os direitos políticos, de acordo com o art.
15 da Constituição.
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Nós não estamos, aqui, a tratar do Deputado A,
B, do Senador X ou Z; nós estamos a tratar do que
está escrito na Constituição da República.
Srª Presidente, nós vivemos momentos em que
cada Parlamentar deve assumir a sua responsabilidade,
cada um de nós. Para quem é contrário, existem argumentos contrários à votação aberta. Muitos entendem
que podem sofrer pressão. Senador que aceitar pressão
é algo complicado. Por isso, a Constituição estabelece
que a idade mínima para ser Senador seja 35 anos,
porque aqui nós temos pessoas experientes. Dos 81
Senadores, temos, parece-me, 40 ex-Deputados Federais; 35 ex-Governadores; tínhamos 3 ex-Presidentes da República; e a Senadora Ana Amélia e eu, que
nunca exercemos cargos eletivos.
Quem não aguenta pressão, é melhor ficar em
casa.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Não vem para o Senado.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
a Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Da mesma forma como fez o Senador
Davim, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento.
Logo na sequência, quando amanheceu o dia seguinte à decisão da Câmara dos Deputados, eu digo a V.
Exª que custei a acreditar que aquilo estivesse acontecendo, porque não há efeito prático nenhum, nobre
Senador. Nenhum!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Nenhum.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – AM) – Porque, como V. Exª coloca, ele não
pode exercer os seus direitos políticos. Ele não tem
como votar; ele não tem como participar; ele não tem
a sua liberdade; ele está sem poder exercer o direito
à liberdade. E como alguém sem o direito à liberdade
pode ser Parlamentar? Então, eu acho que o que temos
de fazer, Senador... Eu, à época, dizia que a Câmara
deveria rever a sua decisão. Salvo engano, já existe
precedente de que, em casos semelhantes, a própria
Mesa Diretora...
(Interrupção do som.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... considerou extinto o mandato.
Portanto, acho que a nós não cabe outra atitude senão
evitarmos que isso volte a ocorrer mais adiante. E como
evitarmos? Há duas propostas importantes: uma é a
emenda constitucional, Emenda nº 18, salvo engano
também, pela qual perda de direitos políticos acarreta
automaticamente a perda de mandato; e a outra é o
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voto aberto. Eu concordo: não há mais por que votar
perda de mandato pelo voto secreto. Concordo com V.
Exª. Não sei se o caminho adotado pela Câmara ontem foi o mais ágil. Eu acho que é o mais demorado
de todos. Lá está a PEC 196 na Comissão; votando na
Comissão, rapidamente a Câmara votaria no plenário
e nós marcaríamos a sessão de promulgação. Esse
seria o caminho mais rápido. Então, cumprimento V.
Exª pelo pronunciamento, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sim, eu agora... A votação na Câmara
dos Deputados da PEC, não aquela que nós votamos
aqui, mas da PEC que estende para todos os cargos,
me faz lembrar um ditado do Estado de Mato Grosso:
“Se tem jabuti no pau, ou é enchente, ou é mão de
gente!” Esta PEC lá foi votada por algum motivo, se o
jabuti está no pau, ele não subiu no pau, ou é enchente, ou é mão de gente. Aí tem alguma coisa que nós
precisamos analisar, tendo em conta os julgamentos
do Supremo Tribunal Federal.
Eu encerro, Srª Presidente, agradecendo os apartes e a tolerância de V. Exª. Mas é difícil ser político no
Brasil dessa maneira, porque nós todos somos políticos, nós todos estamos no mesmo balaio. Estamos
no mesmo balaio porque somos políticos, é lógico que
cada um com ações diversas, mas se você é político,
você já entra devendo. Já entra devendo. E isso não
é bom para a democracia. A Câmara dos Deputados
é de suma importância, o Senado é de relevo, de significativa relevância na consolidação da democracia.
Parece-me que alguns desejam o enfraquecimento do Legislativo – o enfraquecimento do Legislativo.
Isso não é bom para um Estado que se diz democrático de direito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Pedro Taques e
quero reafirmar também a integral validação e ratificar
o seu ponto de vista a respeito do posicionamento. Não
podemos também fatiar a Constituição na interpretação
nem sempre adequada de matéria relevante.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Senhora Presidente da República
adotou, em 2 de setembro de 2013, e publicou no
dia 3 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº
625, de 2013, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério de Minas e Energia, no valor de R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) para o fim
que específica”.
A matéria será encaminhada, nos termos do §6º
do art. 2º da Resolução n° 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
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O calendário de tramitação da Medida Provisória
será publicado.
É o seguinte o calendário:
– Publicação no Diário Oficial da União: 03/09/2013.
– Emendas: até 09/09/2013 (6 dias após a publicação).
– Prazo na Comissão: A Comissão Mista deve,
obrigatoriamente, emitir parecer antes de a matéria ser submetida aos Plenários da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal (art. 62,
§9º, da CF/Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 4.029 – DOU de 16/3/2012).
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até
30/09/2013 (até 28° dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal:
30/09/2013.
– Prazo no Senado Federal: de 1º/10/2013 a
14/10/2013 (42° dia).
– Se modificado, devolução a Câmara dos Deputados: 14/10/2013.
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 15/10/2013 a 17/10/2013 (43° ao 45° dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 18/10/2013 (46° dia).
– Prazo final no Congresso: 1º/11/2013.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com muito prazer, convido para fazer uso
da palavra, como oradora inscrita, em permuta com o
Senador Cyro Miranda, a 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, Senadora
Ana Amélia.
Srª Presidenta, Senadora Ana Rita, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, hoje venho a
esta tribuna para trazer a esta Casa um tema que é
de grande importância para o povo do meu Estado do
Amazonas, principalmente para aqueles que vivem em
algumas cidades do interior.
Eu aqui me refiro ao anúncio feito recentemente
pela empresa Azul Linhas Aéreas de que irá reduzir
os voos para os Municípios de Eirunepé e São Gabriel da Cachoeira, a partir de 11 de setembro, e que
essa decisão teria partido de uma outra orientação da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
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Na cidade de Coari, a empresa Azul, Srª Presidente, já suspendeu as operações em caráter temporário a
partir do dia 1º deste mês, por decisão da Justiça local.
Esse tema, Srª Presidenta, toma vulto, pois a interrupção dos voos para cidades do interior – e aqui
estou me referindo a três cidades, Coari, Eirunepé e
São Gabriel da Cachoeira – prejudica enormemente
não só a economia da região desses Municípios, mas
coloca em risco a vida daqueles que precisam muitas
vezes de assistência médica de urgência na cidade
de Manaus.
Para que tenhamos uma ideia da dificuldade de
deslocamento, o percurso que hoje é feito em pouco
mais de três horas, se feito de barco será percorrido
em dez dias, e me refiro aqui à cidade de São Gabriel
da Cachoeira – três horas de avião e em torno de dez
dias se a viagem for feita de barco. De Eirunepé o
tempo é o mesmo.
Já encaminhei uma solicitação de informações à
Agência Nacional de Aviação Civil, assim como à Ministra da Casa Civil, Ministra Gleisi Hoffmann e também
entrei em contato com o Ministro Moreira Franco, da
Aviação Civil, para tratar do assunto.
Quero dizer, Srª Presidenta, que nos causa muita
preocupação essas limitações que são impostas pela
Anac aos aeroportos do interior do Brasil, especialmente do interior da Amazônia e do interior do meu Estado
do Amazonas, pois todos nós somos testemunhas e
a Anac sabe melhor do que ninguém das dificuldades
enfrentadas pelas prefeituras municipais para gerir e
adquirir equipamentos necessários ao funcionamento
dos aeroportos regionais.
Pois bem, digo isso, Srª Presidenta, porque este
foi um dos elementos levantados pela Anac para redução dos voos, foi exatamente a falta de equipamento,
juntamente com a falta de manutenção e qualidade das
pistas. Quero dizer que há um estudo do Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) que atesta
a boa qualidade das pistas nesses Municípios. O que
na realidade existe são alguns problemas de falta de
equipamentos. Agora, esse problema não é novo para
todos nós, esse é um problema antigo. O que precisamos fazer é mudar as regras que são adotadas pela
Agência Nacional da Aviação Civil, porque a Anac exige de um aeroporto lá no Município de Coari, de um
aeroporto no Município de Eirunepé, de um aeroporto
no Município de São Gabriel da Cachoeira as mesmas
condições, os mesmos itens que ela exige, por exemplo, do Aeroporto de Guarulhos.
Então, não dá para diferentes serem tratados
de forma igual, porque os diferentes vão apresentar
problemas sérios.
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Eu não estou aqui, em momento nenhum, defendendo que a Anac abra mão das condições mínimas
de segurança para a população. De jeito nenhum! É
preciso garantir essas condições, mas é necessário
adaptar essas condições à realidade de cada um dos
Municípios.
Mais que isso, nós não podemos permitir que os
Municípios do interior continuem se responsabilizando
pelos aeroportos, porque a legislação também assim
determina. A responsabilidade pela manutenção de um
aeroporto do interior cabe à prefeitura daquele Município. Ora, as prefeituras, no geral, não têm recursos
suficientes para pagar, muitas vezes, o décimo terceiro
de seus servidores públicos, não têm recursos para
fazer a manutenção das vias, não têm recursos para
pagar salários melhores para os professores. Como
elas vão manter os aeroportos cumprindo todos os
itens exigidos pela Anac, que, repito, são iguais para
todo o Brasil?
É preciso que tenhamos a verdadeira dimensão.
Se, por um lado, o que a Anac exige é a segurança da
população e o cumprimento de uma série de itens, de
determinações, de exigências obrigatórias, por outro
lado, quando o aeroporto é fechado, a população é colocada em risco da mesma forma, pois, por exemplo,
não há como um doente se deslocar do Município do
interior para a capital.
Uma outra questão que eu aqui levanto, Srª Presidente, é a preocupação quanto à absorção das linhas,
das rotas da TRIP pela Azul. No Estado do Amazonas
e em alguns outros Estados da Amazônia, quem fazia
os voos entre os Municípios, a aviação regional, era a
TRIP. A empresa Azul Linhas Aéreas adquiriu essas
rotas da TRIP. Quando isso aconteceu, ela se comprometeu a não diminuir e não eliminar qualquer das
rotas realizadas pela TRIP. Agora, vem essa empresa
dizendo que está tão somente cumprindo as orientações da Anac. E repito aqui: não pode ser assim.
Tem de se dialogar e buscar uma fórmula, porque, se
o Município não tem condições de comprar um carro de bombeiros, a Secretaria de Aviação Civil é que
deve colocar o recurso para que aquele equipamento
possa estar lá. Para isso, existe um fundo da aviação
civil. No geral, esse fundo não destina recursos para
os Municípios de pequeno porte.
De nossa parte, da parte da Bancada do Amazonas, nós estamos atentos ao que vem ocorrendo.
E estamos trabalhando junto à Agência Nacional de
Aviação Civil para que esse problema seja resolvido
o mais breve possível e que nenhum outro transtorno
maior possa ocorrer e ser registrado.
Então, fica aqui o registro – até mesmo para quem
está lá no nosso querido Estado do Amazonas – de
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que a bancada do Amazonas está trabalhando nesse
problema. E tenho certeza absoluta de que, em breve,
encontraremos a solução.
Srª Presidenta, eu tenho ainda três minutos e
peço a V. Exª que, nesses três minutos, me permita
trazer outro assunto à tribuna, assunto que considero
da mais extrema gravidade.
Hoje, fui chamada ao meu gabinete, e minha
assessoria me passou uma matéria que havia sido
publicada, hoje, às 7 horas da manhã, atualizada às
7 horas da manhã, no portal G1 de Goiânia.
A matéria tem o título “Vou viver na escuridão”
– lamenta a mulher que teve os olhos perfurados. Ou
seja, uma senhora de origem humilde, trabalhadora,
como a maioria das mulheres brasileiras, uma senhora
chamada Mara Rúbia Guimarães, de 27 anos de idade, uma jovem, foi torturada pelo marido, teve os olhos
perfurados e ficou cega. Viverá na escuridão.
E veja bem a gravidade maior do caso. Essa senhora, Mara Rúbia, uma jovem de 27 anos de idade,
repito, procurou a polícia quatro vezes, segundo ela.
Procurou a delegacia por quatro vezes para denunciar
o agressor, seu ex-marido. Quando chegou à delegacia,
segundo depoimento dela própria, porque abre aspas
aqui na matéria, ela disse que ouviu de uma delegada
que as coisas não são tão fáceis assim. Não é apenas
chegar e falar, que precisa muito mais do que isso.
E, segundo ela, por não ter tomado qualquer atitude
a delegada, por não ter feito nada, hoje, ela é quem
está condenada a viver o resto da vida na escuridão.
Procurada pela imprensa, parece que a delegada não confirmou. Entretanto, a adjunta da delegacia
especializada em atendimento à mulher – e essa Srª
Mara Rúbia não procurou uma delegacia comum, procurou uma delegacia especializada no atendimento à
mulher –, a delegada adjunta Srª Aline Leal disse que,
de fato, a mulher procurou ajuda uma vez, no dia 11 de
março deste ano, mas que, na ocasião, a investigação
– vejam bem V. Exªs –, a investigação não foi adiante
porque a Srª Mara Rúbia não manifestou o pedido de
proteção, não apresentou o pedido de proteção.
Como que uma operadora de caixa, uma pessoa humilde, que não deve nem ter concluído o ensino médio – aqui eu estou falando, mas não sei se ela
chegou a concluí-lo –, como que ela vai conhecer a
lei nos detalhes? Como que ela vai saber que ela tem
que pedir a proteção? Por mais que nós divulguemos,
Senadora Ana Amélia, todas nós, mulheres do Brasil,
a Lei Maria da Penha, nós sabemos como é difícil o
conhecimento da íntegra da Lei. Como uma pessoa
humilde dessa vai saber que ela tem que pedir proteção? Aliás, a delegada – é o que diz a Lei –, quando
vê a situação de instabilidade que vive a mulher, ela,
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sim, é que tem que tomar essa iniciativa; ela, sim, é
que tem que tomar essa providência.
Então, faço este pronunciamento, Senadora Ana
Amélia, para dizer que, mais uma vez, a Procuradoria
Especial da Mulher desta Casa – e tenho certeza de
que a Secretaria das Mulheres da Câmara dos Deputados também – deverá tomar uma medida. Nós encaminharemos – estamos fazendo isso – este caso ao
Ministério Público, porque não é possível – nós que
lutamos tanto tempo, uma vida inteira para instalarmos
as delegacias especializadas das mulheres, para que
elas pudessem ser melhor atendidas, melhor tratadas,
melhor cuidadas – que um caso como esse aconteça bem aqui, vizinho à Capital Federal: a delegada
dizendo que não tomou providência porque a vítima
não pediu proteção.
Como que podemos exigir do povo simples, humilde, que ele conheça a lei e saiba dos seus direitos?
Não sabe. A mulher é levada ao desespero. E olha que,
para chegar à delegacia, uma mulher como a jovem
senhora Mara Rúbia Guimarães tem que ter muita
coragem. Porque só pelo fato de ela ir à delegacia
denunciar o ex-marido ela já corre risco de vida, mas
ela vai porque ela quer proteção. E a delegada a trata
assim, dizendo que as coisas não são fáceis assim,
que não basta falar. O que precisa mais?
Então, essa delegada precisa, sim, explicar-se
perante a Nação brasileira, perante o Ministério Público, principalmente, do ato que, na minha opinião, não
é um ato compatível ao ato que deva ter e adotar uma
delegada de polícia que esteja na titularidade de uma
delegacia especializada para a mulher.
O fato é que Mara Rúbia Guimarães, de 27 anos,
está cega.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Seria interessante que pudéssemos ter um encontro com essa jovem para que
ela não se sinta tão desamparada, para que ela não
se sinta tão só. Vamos propor que vá um grupo de Parlamentares fazer uma visita a ela. E nos colocamos,
todos nós – a Bancada e, tenho certeza, o Parlamento – à disposição.
Era o que tinha a dizer.
Lamento muito em ter que fazer esse registro
extremamente grave da tribuna.
Muito obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senadora Vanessa, eu queria, primeiro,
agradecê-la porque, como Senadora mulher, esse é um
crime inominável, hediondo até – eu diria – porque é
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uma jovem de 27 anos, como disse V. Exª, uma mulher
humilde, e que está para o resto da vida na escuridão.
Eu lamento também que numa delegacia de
mulheres não tenha sido dado a ela as informações
adequadas para a sua proteção. Uma delegacia perde
a sua função e a sua natureza exatamente por essa
omissão e por essa deficiência. É de todo lamentável,
quando deveria ela estar indo ali, porque ali ela se sentiu
protegida. Na verdade de nada valeu a informação da
gravidade das agressões que sofreu do companheiro
ou do marido.
Então, queria cumprimentá-la também por ter feito
essa denúncia publicamente e exigir das autoridades
do Estado Goiás providências enérgicas e imediatas
em relação a esse criminoso covarde, porque quem
faz isso a uma mulher é covarde.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Srª Presidente, é apenas para solicitar
inscrição pela Liderança do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – V. Exª, pelo Regimento, é o inscrito agora
e pode ocupar a tribuna.
O próximo orador inscrito, em permuta com a
Senadora Vanessa Grazziotin, é o Senador Jayme
Campos. Pelo Regimento, é uma comunicação de Liderança, pela Liderança do PSDB. Em seguida, V. Exª,
Senador Jayme Campos. Aliás, eu devo dizer, Senador, com a chegada do Senador Waldemir Moka, ele
está na sua frente na inscrição aqui. Então é o Senador Moka e V. Exª.
Com a palavra, o Senador Cássio Cunha Lima,
pela Liderança do PSDB.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores,
ontem, eu talvez tenha vivido um dos dias mais especiais na minha trajetória como representante da
Paraíba neste Senado Federal, especificamente na
Comissão de Educação, por matérias que foram por
mim relatadas e aprovadas e outra, de minha autoria,
igualmente aprovada.
E ocupo essa tribuna para tornar do conhecimento
da Casa e do conhecimento do público telespectador
da TV Senado, da Rádio Senado, da imprensa, dos
funcionários, o teor dessas matérias de grande alcance
para a educação e para o esporte brasileiro.
No que diz respeito ao esporte, depois de mais
de 30 anos, de três décadas de tentativas sem êxito,
conseguimos aprovar, em caráter terminativo, na Co-
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missão de Educação, projeto de lei de minha autoria,
relatado pela Senadora Lídice da Mata, que estabelece
regras para a reeleição dos dirigentes das federações
e confederações de esportes no Brasil.
Não tratei apenas do futebol, esse patrimônio
imaterial do povo brasileiro, mas sim de todas as modalidades esportivas, estabelecendo o critério de uma
única reeleição, com as normas de inelegibilidade, tal
qual a das eleições gerais, não permitindo que haja
sucessão com cônjuges e com parentes até segundo
grau e respeitando o período de transição para que a
minha iniciativa não fosse confundida com qualquer
tentativa de gerar instabilidade para a realização da
Copa do Mundo, muito menos para a Olimpíada. Tive
o cuidado de respeitar essa transição e os atuais mandatários para também descaracterizar qualquer medida
casuística ou personalística que fosse atingir esse ou
aquele dirigente.
O meu intuito, acolhido unanimemente pelos
membros da Comissão de Educação, foi tão somente
atender a uma reivindicação antiga de atletas, de torcedores, do povo brasileiro, que não compreende os
cartórios que foram criados em determinadas federações e confederações esportivas, tendo como exemplo
algumas delas em que os dirigentes permanecem à
frente dessas entidades por mais de 40 anos.
Então, a matéria foi aprovada e vai agora à Câmara dos Deputados. Conversei ontem com o Deputado Romário, a quem passei essa bola, para que nós
possamos ter a aprovação dessa matéria também na
Câmara Federal, atendendo assim a essa reivindicação,
principalmente dos atletas, mas também de brasileiros
e brasileiras do País inteiro.
Outra matéria aprovada, de autoria do Senador
Cyro Miranda, estabelece regras muito claras para que
os mestrandos do Brasil possam ter uma forte orientação didática, pedagógica. Como o próprio nome diz, o
mestre é aquele que deve estar em sala de aula, ministrando o seu saber, transferindo o seu conhecimento
para os nossos estudantes.
Ocorre que, de alguns anos para cá, no Brasil, nós
estamos vendo, cada vez mais, os cursos de especialização e de mestrado muito focados para a pesquisa,
para as ações acadêmicas, distanciando-se, cada vez
mais, da didática, da pedagogia, do exercício do magistério na sala de aula. É na sala de aula que a transformação acontece e nós precisamos treinar, qualificar,
capacitar professores para que eles estejam aptos...
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – ... a ensinar com técnica, porque existe sim uma técnica para repassar o conhecimento e
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o saber. É preciso que, cada vez mais, nossos professores possam responder à pergunta básica: o quê
ensinar aos nossos estudantes e como ensinar. De
forma tal que a medida aprovada se constitui em um
avanço muito grande nessa transformação profunda,
nessa verdadeira revolução que a educação brasileira
necessita passar.
Por fim, para que eu não extrapole no tempo,
pela segunda vez, aprovamos dispositivo que obriga a
instalação de bibliotecas em todas as escolas públicas
e escolas particulares de nosso País, com a presença de profissionais qualificados para que o estímulo
à leitura, a capacitação dos profissionais (bibliotecários, sobretudo), em respeito a esses profissionais tão
desvalorizados no Brasil, possa também ser mais um
passo importante para a transformação que a educação brasileira precisa passar.
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Agradeço a tolerância de V. Exª, Presidente Ana Amélia; agradeço o tempo concedido e fica
a comunicação ao Senado e também, naturalmente, à
Câmara e ao povo brasileiro dessas três importantes
iniciativas e medidas aprovadas ontem no âmbito da
Comissão de Educação do Senado.
Muito obrigado pela tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Cássio Cunha Lima.
Também hoje, na Comissão de Assuntos Sociais,
na área do esporte, votamos uma importante matéria
que, no país do futebol, estava omissa: a regulamentação dos árbitros de futebol.
Essa categoria precisava de uma definição clara de
suas funções, competências e responsabilidades. Então,
no mesmo caminho de V. Exª, nos preparamos melhor
assim para legalizar essas atividades, não só em relação
aos clubes, como bem definiu V. Exª, mas também em
relação aos profissionais que operam o futebol, como é o
caso dos árbitros, cujas mães são sempre muito visadas
e atacadas. Então, parabéns, Senador Cássio.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Waldemir Moka.
O senhor faz permuta, então, Waldemir Moka,
com o Senador Jayme Campos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Srª Presidente, atendendo o apelo do Senador
Jayme Campos e, por uma questão de hierarquia com
o Estado de Mato Grosso, que deu origem ao meu Estado, vou fazer essa permuta com esse grande companheiro que é o Senador Jayme Campos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Essa é a diplomacia regional entre Mato
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Grosso e Mato Grosso do Sul; entre o ex-Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais e o atual Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais.
Com a palavra, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Srª Presidente, obrigado, Senador
Moka. A nossa diplomacia está bem melhor do que,
acho, a diplomacia brasileira, diante dos fatos que têm
acontecido nesses últimos dias.
Srª Presidente, até pouco tempo, Cuiabá era considerada uma das capitais brasileiras mais tranquilas e
com melhor qualidade de vida do País. A generosidade
de nossa gente, aliada às nossas tradições seculares
e a um desenvolvimento consequente e equilibrado,
criaram em torno desta cidade a aura de um lugar
próspero e bom para se viver.
Para se ter uma ideia, no início dos anos 70,
Senadora Ana Amélia, Cuiabá contava com pouco
mais de 100 mil habitantes. Portanto um Município
pequeno, mas com status de capital, o que lhe conferia vantagens e orgulho para seus moradores. Havia,
naquela época, uma espécie de clima familiar entre os
residentes da cidade.
Desde a década de 80, com o crescimento da
economia mato-grossense, impulsionada pelo agronegócio, Cuiabá experimentou um intenso fluxo migratório
e, em dez anos, sua população praticamente triplicou.
Atualmente, se somarmos a região metropolitana,
agregando o Município de Várzea Grande – do qual
tive a honra dê ser prefeito por três mandatos –, nosso
conglomerado urbano chega próximo ao impensável
número de um milhão de habitantes.
Digo isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
para revelar um paradoxo. Essa cidade, outrora pacata,
conta hoje com o trânsito mais caótico e intenso entre
as quatro capitais do Centro-Oeste brasileiro, incluindo
o Distrito Federal.
Segundo levantamento feito pela empresa MapLink, especializada na cobertura do trânsito em tempo real, enquanto Goiânia, Campo Grande e Brasília
somam juntas 72km de lentidão, no mesmo horário de
pico, Cuiabá apresenta, sozinha, lentidão de 77km em
suas principais vias públicas.
Mas existe um agravante. A capital mato-grossense dispõe da menor frota de veículos entre as
suas similares no Centro Oeste. Conforme estatística
dirigida pelo IBGE, Cuiabá tem 318 mil automotores
contra 453 mil de Campo Grande; 996 mil de Goiânia
e 1,4 milhão de Brasília.
Portanto, como se vê, não foi o crescimento do
número de veículos que degenerou o trânsito cuiabano,
mas, sim, as próprias condições de trafegabilidade das
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vias públicas, na maioria, deterioradas, esburacadas
e sem a conservação adequada.
Sra Presidente e Srs. Senadores, isso denota a
falta de planejamento do tráfego cuiabano, uma situação que se agravou com as construções da Copa do
Mundo, pois o Governo estadual não realizou os desvios e as obras de desbloqueio previstas no início da
readequação da mobilidade urbana tanto de Cuiabá,
como de Várzea Grande. O resultado não poderia ser
outro: o caos! Convivemos diariamente com congestionamentos e filas quilométricas. Motoristas e pedestres estão expostos, cotidianamente, aos riscos de um
trânsito desordenado e confuso.
No primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.992 acidentes de trânsito em Cuiabá, ou seja,
uma média de 11 ocorrências por dia. Nesse aspecto,
enquanto o Brasil ocupa a quinta posição mundial no
índice de sinistros no trânsito, Mato Grosso desponta
na incômoda posição de segundo colocado na taxa de
mortes em acidentes de trânsito no país, segundo o
Mapa da Violência, estudo coordenado pelo Governo
Federal. São 36,2 vítimas para cada grupo de 100 mil
habitantes, maior que o número de homicídios, que
chega a 31,8 para contingente semelhante.
Cuiabá contribuiu decisivamente para tal flagelo.
Segundo o site Mobilize Brasil, a capital de Mato Grosso
ocupa o terceiro lugar no ranking nacional da violência
no trânsito, com 36 mortes para cada grupo de 100 mil
habitantes, ficando somente atrás de Recife e Goiânia. O
jornal Diário de Cuiabá, no entanto, informa que somente
nos 18 primeiros dias do mês de julho deste ano, morreram 22 pessoas no trânsito cuiabano, contra 18 homicídios, dados, sem dúvida, alarmantes e que nos motivam
a uma profunda reflexão sobre as condições em que
vivem e morrem nossos cidadãos. O trânsito mata mais
que arma de fogo. É um inimigo real de nossas famílias.
Na semana passada, meu caro Senador, nosso
Presidente Waldemir Moka, em entrevista ao site Midianews, o promotor de justiça Clóvis de Almeida Júnior,
responsável pela fiscalização das obras da Copa do Mundo em Cuiabá, fez um desabafo e denunciou a falta de
organização para a realização das construções na área
de mobilidade urbana em nossa capital. Ele foi enfático
ao dizer que “as autoridades mato-grossenses faltaram à
aula de planejamento” para execução do volume de intervenções proposto para a efetivação do mundial de 2014.
Precisamos, portanto, buscar soluções imediatas
para nosso tráfego, investindo na modernização e na
sinalização de nossas vias públicas, aprimorando a legislação do trânsito e qualificando a rede de transportes públicos, oferecendo opções vantajosas e seguras
para nossos transeuntes.
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A lentidão, a que me referi no começo deste pronunciamento, que em Cuiabá chega a 77km, não atrasa somente a vida dos nossos condutores de veículos;
atrasa, sim, o desenvolvimento da Nação.
Portanto, Srª Presidente, quero dizer que, infelizmente, não houve planejamento na execução das obras
para a Copa do Mundo. Cuiabá e Várzea Grande, como
eu bem disse e volto a repetir, que fazem parte do aglomerado urbano, hoje vivem um caos. Tudo isso por falta
da competência de um governo que, infelizmente, não
planejou. Hoje, o que se percebe é que essas mesmas
obras que esburacaram, abriram a maioria das ruas de
Cuiabá e Várzea Grande, causaram não só transtorno,
mas um prejuízo enorme, sobretudo para o comércio
que está nessas vias públicas, causando, muitas vezes,
até a falência de alguns comerciantes e empresários.
Portanto, quero fazer aqui um apelo ao atual Governador de Mato Grosso, Dr. Silval Barbosa, para que
tome as devidas providências. Na cidade onde moro,
Várzea Grande, um dos poucos acessos para demandar Cuiabá-Várzea Grande, a Avenida da FEB, está
interrompida há mais de um e meio. Na minha visão
e no meu pouco conhecimento – conheço um pouco
sobre as obras de infraestrutura –, não vejo nenhuma
perspectiva de ser concluída ainda, se possível, até
meados do ano que vem.
A população, o trabalhador, está pagando muito caro.
A maioria absoluta dos comerciantes já está desativando
todos os estabelecimentos comerciais. Eu acho que temos que ter mais responsabilidade. Todos nós queremos
as obras, naturalmente, para as nossas cidades. Agora,
não podemos, em hipótese alguma, causar transtorno,
prejuízo, não só ao trabalhador, mas, acima de tudo, ao
empresário que paga os impostos, que recolhe os seus
tributos em dia, e está sendo penalizado, ou seja, pagando muito caro pelas obras que hoje estão sendo...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco Minoria/DEM –
MT) – ...executadas entre Cuiabá e Várzea Grande.
Esse é mais um alerta, mais um grito de socorro
que estou fazendo aqui, pelo fato de ter sido procurado não só pelas classes trabalhadoras, mas, acima de
tudo, neste caso, pelos empresários, que, hoje, em sua
maioria absoluta, estão em situação crítica, caótica em
relação as suas finanças.
Era o que tinha a dizer na tarde de hoje, meu
caro Senador Paulo Davim, que preside esta sessão.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Agradeço ao Senador Jayme Campos, pelo
seu pronunciamento, e convido a Senadora Ana Amélia,
que ocupará a tribuna para uma comunicação inadiável.
Em seguida, usará a palavra, como orador inscrito, o Senador Waldemir Moka.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Caro Presidente Paulo Davim, Srªs e Srs.
Senadores, sou mais uma voz aqui a elogiar e destacar a decisão da Câmara dos Deputados, que, por
maioria, decidiu votar, em segundo turno, uma emenda
constitucional que consagra o voto aberto para todas
as deliberações das Casas legislativas, Senado, Câmara Federal, assembleias legislativas e câmaras de
vereadores, embora algumas dessas Casas já estejam
fazendo a deliberação com o voto aberto.
Durante algum tempo, tive dúvidas sobre dois
momentos apenas a respeito do voto aberto: a escolha
do ministro do Supremo Tribunal Federal, que será o
juiz de um processo envolvendo Parlamentar, e o caso
da derrubada de vetos.
No primeiro caso, evidentemente, porque se poderia estabelecer uma relação inadequada de dependência ou prejuízo das partes. Mas entendo que quem
tem ficha limpa, Senador Pedro Simon, não pode temer
voto aberto para escolha do Supremo Tribunal Federal
ou para qualquer cargo do Poder Público, especialmente
do Poder Judiciário. Assim, hoje não tenho nenhuma
dúvida de que, também para escolha de ministro do
Supremo Tribunal Federal, o voto tem que ser aberto.
No caso do veto presidencial, a justificativa natural e também razoável é de que o Poder Executivo tem
o Diário Oficial e a caneta na mão, e isso lhe dá um
poder de pressão enorme sobre o Parlamentar, seja
Senador, seja Deputado. E é exatamente essa pressão que pode, de alguma forma, inibir deliberações.
Também nesse caso, penso, Senador Moka: ora, o
que é o veto? O veto é um não àquilo que nós deliberamos
aqui. Portanto, se nós acolhemos um veto, nós estamos
reconhecendo que aquela nossa decisão não foi adequada. Porque, senão, por coerência, estaríamos confirmando,
na derrubada de um veto, aquilo que nós, por convicção,
havíamos deliberado. Esse é o meu entendimento.
Então, nós temos, agora – não tenho dúvida de
que também no veto, apesar dessa observação feita –
que mostrar a cara para o Governo e para esta Casa,
mas primeiro para o eleitor que nos mandou para cá e
para a sociedade, que está observando não só o Senado, mas a Câmara dos Deputados e também todo
o comportamento político.
A Câmara dos Deputados conseguiu reverter,
Senador Simon, de uma semana para outra, um gran-
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de equívoco. E reverteu, eu diria, em alto estilo, dando
uma demonstração clara da disposição. Tomara que isso
não seja um jogo de cena. Espero que haja sinceridade,
na decisão e na deliberação, e que também esta Casa
confirme, deixando de lado qualquer firula, qualquer tipo
de melindre institucional entre as duas Casas, os seus
Líderes, as Presidências, para que se possa chegar, o
mais rapidamente possível, a uma deliberação que a
sociedade espera que nós tomemos aqui.
Voto aberto para todas as deliberações. Temos
que mostrar a cara.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – V. Exa me concede um aparte?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Cássio, eu gostaria muito, mas o Regimento
Interno impede o aparte em comunicação inadiável.
Contudo, o Presidente da sessão – eu, quando presido
e o plenário está como está agora – tem a autoridade
para deliberar sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Sem sombra de dúvida, Senadora. Será
um prazer ouvir o aparte do Senador Cássio.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Muito obrigada. Fico muito grata também, Senador
Cássio.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB –
PB) – Agradeço a generosidade do Presidente. Apenas
para contribuir com o debate. Eu, durante muito tempo,
sempre tive uma preocupação em relação ao voto aberto...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – ... dentro dos argumentos já conhecidos de
preservação da autonomia do Parlamentar. E, com o
episódio recente da Câmara dos Deputados, eu fui
convencido pelo Dr. Fato – o Dr. Fato foi mencionado,
hoje, na Comissão de Constituição e Justiça – de que
não há mais espaço para o voto secreto. O que ocorreu na Câmara estarreceu o Brasil, e nós teríamos
que tomar uma providência urgente para esse aspecto. Contudo, resta-me ainda uma dúvida em relação
aos vetos presidenciais. Ainda tenho dúvidas. Em que
pese o argumento que V. Exª traz ser muito consistente e coerente para que nós possamos ter as nossas
responsabilidades, nem sempre o que acontece no
plenário corresponde ao Brasil real, ao que acontece na Esplanada dos Ministérios. E não falo deste ou
daquele governo: refiro-me a uma cultura política que
perdura no Brasil há séculos, da capacidade de pressão que o Poder Executivo tem sobre este Legislativo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB –
PB) – Cumprimentando V. Exª por mais este oportuno,
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competente e talentoso pronunciamento, somo-me ao
seu pensamento, fazendo apenas a ressalva no que
diz respeito aos vetos presidenciais.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu adorei, Senador Cássio Cunha Lima, conhecer esse
grande especialista, o “doutor fato”. O “doutor fato” é,
hoje, determinante para nos orientar, de maneira muito
adequada, coerente e transparente, nas questões. Então,
parabéns pela citação desse especialista, que deve ser o
fato determinante, o “doutor fato”, para fazer isso. E também a sociedade nos mostrando o caminho adequado.
Então, eu queria apenas me somar às manifestações anteriores: a de V. Exª, Senador Paulo Davim; ao
pronunciamento brilhante do Senador Pedro Taques;
do Senador Paulo Paim, que é também um defensor
ardoroso da questão do voto aberto.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Para terminar, Senador Paulo Davim, eu queria dizer a
V. Exª que nós aqui – V. Exª, eu e o Senador Waldemir
Moka – temos uma atuação na Comissão de Assuntos
Sociais muito importante.
Também tenho atuado na Comissão de Relações Exteriores, onde promovi recentemente, Senador
Cyro, um debate sobre os drones, ou os VANTs. Os
drones, ou Veículos Aéreos Não Tripulados, são uma
nova tecnologia à disposição para fazer a segurança
e também o acompanhamento de redes de transmissão elétrica, de grandes refinarias, de grandes obras,
numa avaliação correta, para fiscalização da fronteira
para combate ao contrabando.
Eu queria dizer que, com muito grado, naquela
audiência pública feita há dois meses na Comissão,
foi constatado que o principal nó a ser desatado nessa
área, que pode ser de enorme alcance econômico e
tecnológico e também na área da prestação de serviços,
diz respeito a uma regulamentação desse setor. Essa
responsabilidade é da Anac, que, para minha alegria,
já convidou as indústrias do setor e as autoridades –
Ministério da Defesa, a própria indústria da Aeronáutica – para discutir essa regulamentação.
Então, eu queria cumprimentar a agência reguladora pela agilidade em desatar o nó que diz respeito à
regulamentação dos Veículos Aéreos Não Tripulados,
os chamados VANTs.
Hoje, pela manhã, até o Bom Dia Brasil mostrou
uma ilustrativa matéria a respeito da importância desses veículos.
Por outro lado, quero lamentar que, há seis meses, fizemos uma audiência pública – e V. Exª estava
lá na Comissão de Assuntos Sociais – para dizer que,
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há 18 anos, não há reajuste nas tabelas dos exames
laboratoriais.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria /PP – RS)
– Não há reajuste! Para um hemograma, o SUS paga
o mesmo preço hoje de 18 anos atrás. E isto não é
aceitável, Presidente Paulo Davim – o senhor que é
médico: um hemograma a R$1,80! Um outro exame
básico, valores irrisórios também.
Então, queria dizer que eu e o Senador Waldemir
Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
pensamos em pedir, em conjunto, uma nova audiência ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para que
agende um encontro para discutirmos e desatarmos
esse nó que ainda não foi desatado, no que diz respeito ao reajuste das tabelas do SUS para os exames
clínicos dos laboratórios. Caso contrário, haverá uma
grande concentração, e a morte das pequenas empresas que operam sobretudo no interior do País.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Então, eu espero que o Ministro da Saúde atenda essa
audiência e resolva o problema, porque, todos os dias,
a pressão é muito grande, não só nos nossos gabinetes,
mas especialmente na Comissão de Assuntos Sociais,
brilhantemente presidida pelo Senador Waldemir Moka.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Obrigado, Senadora. Eu parabenizo-a
pelo brilhante pronunciamento de dois assuntos que V.
Exª abordou na tarde de hoje: tanto a questão do voto
aberto, como esse reajuste dos exames laboratoriais,
ou seja, os preços praticados pelo SUS.
Portanto, vão aqui as minhas congratulações pelo
pronunciamento que V. Exª acaba de fazer na tribuna
desta Casa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero me inscrever para falar pós-Ordem do Dia, pela Liderança da
oposição. E eu gostaria que V. Exª pudesse me informar
se eu sou o primeiro Líder a falar pós-Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – V. Exª é o terceiro Líder...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Terceiro...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – ... inscrito para falar após a Ordem do Dia.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E, antes da Ordem do Dia, há mais algum Líder
inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Não. Não há nenhum Líder presente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então, inscreva-me para antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Então, está inscrito, Senador Mário Couto.
Passamos a palavra ao Senador Waldemir Moka,
como orador inscrito.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é oportuno que V. Exª esteja presidindo esta
sessão neste momento, Sr. Presidente. V. Exª tem
acompanhado, assim como eu, esse debate dessa
questão da Medida Provisória nº 621, a que o Governo
está chamando de Programa Mais Médicos.
Sr. Presidente, desde o início, já desde o ano passado, mais especificamente este ano, na Comissão de
Assuntos Sociais, nós viemos debatendo uma questão
que me parece ser o pano de fundo de todas essas
questões, que é a falta de recursos que tem a saúde.
O Brasil optou, o Congresso Nacional, por um
sistema universal de atendimento à saúde. Saúde é
um direito do cidadão e é um dever do Estado.
Eu costumo dizer, Sr. Presidente: eu sou de uma
geração, quando me formei, em que havia o paciente
que tinha um instituto – não era nem plano de saúde,
era instituto, que era, no Mato Grosso uno, o IPEMAT
(Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso)
–, havia o paciente particular, e, pasmem, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, existia a figura do que se
chamava – olha, tenho até um constrangimento – de
indigente, o cidadão que não tinha nem plano de saúde,
nem condição para pagar, e, nos hospitais, eles eram
atendidos lá nos pavilhões populares, na maioria por
estudantes de Medicina que estavam ali aprendendo.
Muito bem. O sistema universal deu condição, e
hoje todo mundo, todo cidadão tem esse direito.
E eu temo que essa discussão, sem entrar no
mérito dela, que nós vamos tratar na MP 621... Tenho
opinião formada em relação a isso. É uma coisa com a
qual não concordo. Quer dizer, de repente, depois das
manifestações nas ruas, em que ficou muito claro o problema da saúde... E qualquer um de nós que esteve ou
que está em contato percebe isto: o problema da saúde
no País é um problema sério! E aí as pessoas dizem:
“Não, mas vão dar um atendimento básico lá na ponta”.
Claro que isso é importante, mas isso não vai resolver!
Os nossos hospitais estão com pacientes internados em
macas, macas muitas vezes de ambulância, porque o
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hospital não tem nem maca, e a ambulância fica parada.
Quantas e quantas vezes nós já vimos isso!
Esse tipo de caos não vai melhorar.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Um aparte, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Concluo já e lhe darei o aparte, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Fique à vontade.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Isso é uma preocupação. Na melhor das hipóteses, virão dez mil médicos estrangeiros. Ora, o
País tem aproximadamente 400 mil médicos. Por três
anos? Isso vai resolver?
Precisamos de uma solução permanente. E nós
estamos tratando de duas questões que me parecem
ser – essas, sim – fundamentais e que poderiam mudar, e mudariam, se implantada a questão da saúde
no País, que é um plano de carreira! O jovem médico
precisa ser estimulado para ir trabalhar no interior,
seja com salário, seja com ascensão na sua carreia.
Os jovens que se formam vão. E eu defendo que,
quanto mais difícil for o acesso para onde você vai colocar o médico, mais facilmente ele chegará a uma capital.
Ou ele pode ser estimulado numa residência ou numa
especialidade clínica. Isto é uma solução permanente,
plano de carreira, e é o motivo do meu pronunciamento.
Semana que vem, vamos votar. Criamos uma
comissão especial na Comissão de Assuntos Sociais, onde é Relator o Senador Humberto Costa, que
já nos garantiu que, semana que vem, apresentará o
relatório para votação. Gostaria que, na semana, na
outra semana em que o Presidente desta Casa fará
o esforço aqui, pudéssemos agendar e votar aquilo,
sim, que é um apelo, que são os 10% da receita bruta.
Se não forem esses 10%, um projeto que pelo menos
crie uma transição, mas que aporte mais recurso, com
mais recurso na saúde, devidamente fiscalizado, com
plano de carreira médico estimulando os jovens ou os
médicos a irem para o interior deste País. Aí, sim, eu
acredito numa solução permanente.
Concedo um aparte ao Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) –
Primeiro, quero parabenizá-lo pelo excelente pronunciamento e pela preocupação com a saúde dos brasileiros.
É lógico, meu nobre Senador, que nós não somos contra
a vinda de nenhum médico. Que venha um, que venham
dois ou três, já ajudam. Nós somos contra é dizer que
essa pequena quantidade de médicos que vão se buscar no exterior, principalmente de Cuba, vai resolver o
problema de saúde. É isso que V. Exª, nesta tarde, cita.
Nós precisamos de hospitais, nós precisamos de equipamentos, nós precisamos de estrutura para que a saúde
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brasileira melhore. Nesta tarde, V. Exª, brilhantemente,
expõe a situação, mais uma vez, e chama atenção do
Governo para que esses fatos imediatistas não possam
vir a acontecer exatamente numa área em que isso não
deve acontecer, que é a saúde. Nós não podemos aceitar isso. Parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Eu agradeço o aparte do Senador Mário Couto.
Sr. Presidente, é muito fácil, eu tenho certeza,
para V. Exª, para mim e para qualquer outro votarmos
sistematicamente contra a medida provisória ou as
emendas, mas eu, particularmente, defendo que é
oportuna essa discussão. Vamos melhorar esse texto.
Por exemplo, há uma coisa com a qual estou inconformado: a questão do ato médico, debatida durante tanto
tempo aqui, e o veto que foi mantido em relação à questão
de que são privativos do médico o diagnóstico nosológico
e a prescrição. Pelo amor de Deus, se não for privativo do
médico fazer diagnóstico de uma doença e prescrever, de
quem será?! Ou, quando isso não acontecer, e o paciente
vir a óbito, quem é que vai dar o atestado de óbito? São
umas coisas que não dá para entendermos.
Talvez, a medida provisória seja o momento de
resgatar essa questão também, porque as pessoas não
avaliam o mal que isso pode causar a uma população.
Eu duvido que uma pessoa com um filho doente não
vá querer, na hora de fazer o diagnóstico do seu filho,
o melhor pediatra que puder ter numa cidade. Eu duvido que isso não vá acontecer.
Essas coisas são diferentes. “Não, mas e os protocolos do SUS?” Ninguém está falando disso. Quem faz
protocolo é médico. Se já há doenças como malária e tuberculose que têm um protocolo de tratamento, é claro que
todo mundo pode prescrever e pode orientar o tratamento.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Mas essa é outra situação. Nós estamos falando de diagnóstico de doenças e a sua prescrição.
Eu gostaria, Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, de conceder um aparte que me honra muito desse
extraordinário representante do Mato Grosso do Sul,
que é o Senador Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/PV – RN) – Com prazer, Senador.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS)
– Muito grato a V. Exª, Senador Waldemir Moka. V. Exª,
como tenho dito constantemente, é o Senador de maior
expressão do meu Estado nesses últimos tempos. Eu
tenho a impressão de que o próprio Senador Delcídio
do Amaral concorda com o meu ponto de vista. Mas, Sr.
Senador, além de expressar a minha solidariedade ao
pronunciamento de V. Exª, eu gostaria de dizer que acabo
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de analisar brevemente a proposta orçamentária para o
ano que vem. E me causou estranheza, surpresa, verificar que o Ministério da Saúde – vou ler, inclusive, aqui...
(Soa a campainha.)
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – “O Ministério da Saúde reduziu a sua previsão
para o Orçamento do ano que vem. Para o Orçamento
deste ano, são R$100,330 bilhões.” Sabe V. Exª quanto
o Ministério prevê para o próximo ano? Cem bilhões e
trezentos milhões de reais. Portanto, há uma redução
mínima, mais de 1%. Ora, se o Governo está enfatizando
o apoio à saúde, através dessas medidas que são tão
anunciadas aí, por que ele reduz, para o Ministério da
Saúde, a sua receita, a sua contribuição para atender
esse tão magno problema? É uma indagação que eu
faço, colaborando como discurso de V. Exª, que tem, uma
vez mais, a minha solidariedade, os meus aplausos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – ... desde o início (Fora do microfone.) ... políticos deste País.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Agradeço o honroso aparte do Senador Ruben Figueiró.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que essa medida
provisória... Tive oportunidade, ontem, de dizer e hoje,
no Plenário da Câmara dos Deputados, uma sessão
onde tem uma assembléia e uma grande discussão.
Eu vi vários representantes ali se pronunciarem, os
Parlamentares, os Deputados Federais. Eu fico aqui
pensando, a minha preocupação é que a gente possa
desviar o foco. Vamos focar nessa questão: a solução
permanente. Nada contra, é uma questão de emergência,
de urgência, vamos discutir essa questão dos médicos
estrangeiros também, não sou contra, mas fundamentalmente vamos discutir o plano de carreira – isso sim vai
permitir a interiorização do médico – e vamos votar Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, vamos dar uma resposta.
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – É essa resposta que a população espera dessa
Casa. É votar aquilo que hoje é obrigatório para os Municípios. Nenhum Município pode investir menos do que
15% da sua receita para saúde; os Estados 12% da sua
receita. E pasmem, o Governo Federal, que fica com mais
de 65% de tudo que se arrecada – melhor dizendo, para
aquele que está me ouvindo –, de cada R$100,00 de impostos recolhidos nos Municípios – porque as pessoas trabalham, geram impostos, vivem nos Municípios – de cada
R$100,00 de impostos o Governo Federal fica com 65. E
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esse Governo Federal que recolhe a maior parte dos impostos não tem nenhuma obrigação, nenhum percentual...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – ... para colocar na saúde pública e a razão
maior é toda... (Fora do microfone.) Esse caos na saúde é sem dúvida nenhuma falta de recurso.
Portanto, na semana que vem quero discutir na
Comissão da Saúde como é que nós vamos fazer. Porque eu gostaria que a Comissão da Saúde indicasse
qual é o projeto que nós vamos trazer para a pauta
entre 16 e 20. Eu tenho uma posição definida: vamos
trazer essa pauta esse projeto que o Relator insiste –
é o Senador Humberto Costa – que trata do financiamento de saúde para esse País.
Muitíssimo obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco Maioria/
PV – RN) – Parabenizo o Senador Waldemir Moka pelo
brilhante pronunciamento, o oportuno pronunciamento.
Eu corroboro com sua opinião, acho que este momento é o momento ideal para que a gente possa promover um debate, uma discussão ampla sobre saúde
no Brasil, não só nos prendendo a esse debate dicotomizado entre médico versus governo, mas uma discussão mais aprofundada em que a gente vá ao cerne
da questão. A gente discute as questões necessárias
e estratégicas para termos um sistema de saúde resolutivo, um sistema de saúde que todos nós queremos
para o nosso País, como, por exemplo, o financiamento
adequado, uma política de recursos humanos com uma
carreira médica, que vai resolver definitivamente. Até
porque o Governo não poderá renovar o Mais Médicos,
três anos, renovando por mais três. É uma solução passageira, é uma solução temporária, é uma solução que
já tem data de validade. Portanto, nós deveremos fazer
uma discussão, promover uma discussão em busca das
soluções as mais duradouras possíveis.
Por isso, eu concordo e me solidarizo com o
pensamento do Senador Waldemir Moka, quando ele
elenca, entre outras soluções, a questão do financiamento da saúde, os 10% da receita bruta e a aprovação
de uma carreira nacional para o profissional médico.
Passo a palavra, usando o horário de Liderança,
ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta semana foi a semana
do horror. Esta semana, na minha vida, vai ficar como
uma semana inesquecível.
O que aconteceu na Câmara, Sr. Presidente,
desmoraliza a classe política brasileira. Tentar consertar o que fez a Câmara com o voto secreto pode
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até amenizar, mas o povo brasileiro jamais esquecerá
esse episódio em que 131 – vou repetir, senhores e
senhoras, brasileiros e brasileiras –, em que 131 Deputados Federais concordaram em manter um Deputado
Federal com mandato, apesar de ele estar preso e ter
cometido um crime grave. Isso é um terror!
Em 2010, comecei a fazer o pronunciamento, nesta
tribuna, meus queridos conterrâneos paraenses de Nossa Senhora de Nazaré, pedindo o fim do voto secreto.
Não tem exceção nenhuma: eu quero mostrar meu voto
em todas as votações, sejam quais sejam, para todo meu
Estado e toda minha Nação! Eu não quero que burlem o
meu direito de mostrar meu voto; eu quero votar aberto,
eu quero dizer em quem estou votando e no que estou
votando. Um horror! Dava para fazer um filme de terror...
Os petistas que se diziam tão sérios, o tempo mostrou
que de seriedade não têm absolutamente nada. Fugiram,
não votaram, se esconderam, covardemente, à ordem,
lógico, do comando da Presidência deste País. E, por
falar em Presidência deste País, meu nobre Presidente, outro horror, outro terror surge nesta semana. É a
semana do terror! Nunca se viu acontecer na história
deste País, Presidente, um fato igual na Câmara! Nunca
se viu ocorrer neste País, brasileiros e brasileiras, uma
Casa Civil tão cheia de horrores, uma Casa Civil que é
mais um recorde petista na história do Brasil. Quantos
escândalos! Quantos demitidos! Quantos tentando obter
para si, através da política, o dinheiro público. Começou
com Waldomiro... Lembram-se do Waldomiro, na Casa
Civil? Aí Lula chegou e disse: “Não vi, não quero saber.
Não é comigo esse negócio de Waldomiro!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu não quero saber de jogo de bicho, eu não
arrecadava dinheiro. Não sou eu, não fui eu! Eu não
vi”, disse Lula. Para acabar com a história de Lula, veio
o chefe de uma quadrilha poderosa. Um dos maiores
chefes de quadrilha que este Brasil já teve (na Casa
Civil também!), o famoso Dirceu... Mais um! Aí, Lula
já começou a não saber mais, Pedro Simon, meu
querido Líder, meu querido Senador tão conceituado
e respeitado neste País. Ah, se o Senado fosse cheio
de Pedros Simons, seria uma maravilha! Aí, o Dirceu
veio e disse, que inocente, que não sabia de nada...
(Interrupção do som)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... que não comprava Deputado... (Fora do microfone.) Obrigado, Presidente.
E, aí, continuamos a história do terror, continuarmos o filme do terror. Veio a Erenice, descobriram a
Erenice. Onde estás, Erenice, neste momento em que
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falo aqui? Mais um para completar o filme de terror da
Casa Civil. E continua a história, Presidente.
Já vou descer.
Depois veio o Palocci. O tão conceituado Palocci,
cara de ingênuo, só faltava colocar uma asa de anjo no
Palocci para ele voar. Corrupto! Mais um escândalo na
Casa Civil. E, se não bastasse, agora, nesta semana, se
descobre – na Casa Civil também, brasileiros e brasileiras
– um pedófilo. Preso no Estado do Paraná, onde as meninas... Ele, por exercer um cargo na Casa Civil, um cargo
de alto nível, se prevalecia, para poder conquistar, a peso
de dinheiro, as crianças, as meninas e exercer a pedofilia.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Brasil – já vou descer, Presidente –, Brasil, olhem
aqui, brasileiros, olhem aqui, brasileiros, uma menina
de 12 anos de idade, eu vou ler o que ela dizia.
O Ministério Público colheu depoimento de crianças que se apresentaram como vítimas de Eduardo
Gaievski, demitido na semana passada da Presidência
da República, Gabinete Civil.
As garotas recebiam dinheiro em troca de favores sexuais. E ela falou, chorando, emocionada: “Ele
acabou com a minha vida”.
Dilma, isso é demais, Dilma.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O País não pode mais encarar os abusos do PT
ou do Governo brasileiro. Presidente, som. (Fora do
microfone).
Deixe-me falar um pouquinho dos escândalos,
Presidente, por favor.
Dilma, o povo brasileiro vai voltar às ruas, Dilma.
Você continua enganando o povo brasileiro, Dilma. Você
não é capaz de dirigir este País. Falta competência para
você e para os assessores seus, Dilma.
Você erra na saúde, e o povo brasileiro sofre.
Você erra em combater a violência neste País. Quantos brasileiros tombam por falta da sua capacidade,
Presidenta.
O Gabinete de V. Exª não conta muito tempo para
ter um escândalo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – É um escândalo atrás do outro, Presidenta. Logo
do lado de V. Exª. Bem pertinho de V. Exª. Cadê a competência para ver que esse moço, esse Eduardo, era
um pedófilo e estava do lado de vocês?
Vocês criaram a pior qualidade de pessoas dentro do partido, para exercer funções neste País. Isto
é lamentável.
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Vai Brasil! Vai Brasil! Só assim, talvez, se consiga alguma coisa. Talvez se pare de maltratar o povo
brasileiro pobre.
Essas crianças todas eram pobres. Todas as
crianças que foram...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vai, Brasil! Vai com coragem, Brasil! (Fora do
microfone.) Vai dizer “não” aos políticos safados, Brasil! Vai, você está vendo. O povo brasileiro está vendo
o que a Câmara fez.
O povo brasileiro está vendo escândalo em cima
de escândalo. Escândalos cínicos, dentro do próprio
Governo, perto da Presidenta da República. Quantos
já aconteceram? Só eu citei seis agora.
Vai, Brasil! Vai, Brasil! Só assim a gente conquista
e a gente consegue, com luta, com bravura, com brasilidade, com amor, com aquelas palavras que estão
naquela bandeira, com ordem, mas pedindo progresso,
porque, hoje, não se tem nem ordem nem progresso
nessa Pátria. Essa bandeira deve estar humilhada, essa
bandeira está pisoteada com o que acontece neste País.
Vai, brasileiro, vai! Vai às ruas...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pede, Brasil. Pede, com luta, com bravura. Pede
a saída desses políticos safados que envergonham a
Nação!
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco Minoria/PSDB – GO) – Obrigado, Senador Mário Couto.
Chamo o próximo inscrito, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado,
amanhã, 5 de setembro, é a data em que se comemora o Dia da Amazônia. É uma data que, a cada dia, se
torna mais importante para a preservação ambiental
e o desenvolvimento sustentável.
A Região Amazônica estende-se por um vasto
mundo de águas e florestas, onde ocorre o nascimento, a reprodução e a morte de mais de um terço das
espécies que vivem sobre a Terra, pela definição do
Ministério do Meio Ambiente.
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A importância da Amazônia como fonte de matérias-primas e como agente regulador do equilíbrio
climático global pode ser comprovada em números.
Maior bioma brasileiro, ocupando 60% do Território
nacional, a Região Amazônica abrange ainda áreas do
Peru, Equador, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Guiana,
Suriname e Guiana Francesa. Ali crescem e se reproduzem mais de 30 mil espécies de plantas, incluindo
2.500 espécies de árvores, que correspondem a um
terço de toda a madeira tropical do Planeta.
A Bacia Amazônica, com cerca de 6 milhões de
quilômetros quadrados e 1.100 afluentes, é a maior bacia
hidrográfica do mundo, e seu principal rio, o Amazonas,
lança ao mar nada menos que 175 milhões de litros de
água a cada segundo. São números gigantescos.
Além da enorme reserva florestal, a Amazônia, de
acordo com o Portal Brasil, abriga mais de 400 espécies de mamíferos, cerca de 1.300 espécies de aves,
aproximadamente 380 espécies de répteis e 430 de
anfíbios, além de 3 mil espécies de peixes. Não bastassem as reservas florestais, alimentares e medicinais, a
Amazônia concentra ainda uma invejável riqueza cultural, incluindo os conhecimentos tradicionais sobre o
uso sustentável de seus recursos naturais.
Ainda bem que todas essas informações são
objeto de uma consciência crescente. A consciência
ecológica vem sendo adquirida aos poucos, como sabemos. Felizmente, os governos estão incorporando,
cada vez mais, a questão ambiental nas suas agendas.
É gratificante registrar que, nos últimos oito anos,
a taxa de desmatamento na região foi reduzida em
84%, conforme destacou a própria Presidenta Dilma,
no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, ocorrido
no mês de junho. Com esse resultado, o Brasil atingiu
76% da meta voluntária de redução do desmatamento prevista para 2020, e 62% da meta de redução das
emissões de gases de efeito estufa.
Esses índices resultam da combinação de políticas públicas adequadas com a consciência ecológica
e a colaboração da coletividade. Ainda que tenhamos
uma gigantesca tarefa pela frente, devemos lembrar
que o Brasil é líder mundial na criação de áreas protegidas e que 306 delas ficam na Amazônia, algumas
das quais sob os cuidados do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade, e outras sob a
responsabilidade dos governos estaduais.
Os dados sobre o desmatamento e sobre a emissão de dióxido de carbono são coletados pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e enviados
diariamente ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Com
base nesses dados, estima-se que as ações de desmatamento na Amazônia, hoje, representam apenas
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1,5% de todo o carbono lançado para a atmosfera no
Planeta. É um dado a ser comemorado, mas que não
pode de maneira alguma nos levar a uma falsa zona
de conforto. Temos de seguir trabalhando.
Assim, Sr. Presidente, vejo com muita satisfação
ações como o Plano de Desenvolvimento Sustentável
para a Região Amazônica, anunciado recentemente
pelo Ministro Marco Antônio Raupp, da Ciência, Tecnologia e Inovação.
É com satisfação também que vejo medidas como
a destinação de recursos, no montante de R$160 milhões, para investimento em agricultura irrigada, abastecimento de água e inclusão produtiva da população
amazônica em situação de extrema pobreza.
Digo isso porque considero um contrassenso a
existência de pessoas tão pobres e carentes numa
região de tão exuberantes riquezas. A Amazônia, abrigando apenas 12% da população brasileira em uma
área que corresponde a 60% do Território nacional, tem
uma carência muito grande em obras de infraestrutura de transporte, de comunicações e de saneamento.
Essa situação de pobreza e de exclusão em que
vive boa parte das populações locais requer uma ação
cuidadosa, mas efetiva, de integração econômica, de
geração de emprego e de geração de renda, conciliada,
contudo, com a preservação dos recursos naturais e com
o equilíbrio do ecossistema. Uma ação, enfim, no modelo que propunha Chico Mendes, esse bravo seringueiro,
sindicalista e ambientalista que se tornou símbolo do ativismo ambiental no País e também com projeção internacional a partir de sua luta e de seu brutal assassinato.
De fato, não há como falar na Amazônia e em ativismo ecológico sem falar desse seringueiro, sindicalista
e líder da preservação ambiental. Exemplo de superação
e de identificação com os chamados povos da floresta,
que ele defendeu com tanto ardor, Chico Mendes iniciou
sua vida de líder sindical na dedada de 70 e logo se destacou por sua liderança. Dois anos depois, já participava
da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Xapuri e elegia-se para a Câmara dos Vereadores de
Xapuri. Foi também um dos fundadores e um dirigente
do Partido dos Trabalhadores no Acre.
Liderou o 1º Encontro Nacional dos Seringueiros,
em 1985, quando foi criado o Conselho Nacional dos
Seringueiros. Sua atividade sindical e sua proposta
de “União dos Povos da Floresta”, reunindo indígenas, castanheiros, pescadores, quebradeiras de coco
babaçu e populações ribeirinhas, além dos próprios
seringueiros, deram-lhe projeção internacional e forçaram os governantes a criarem áreas para a atividade
extrativista não predatória.
Chico Mendes contribuiu imensamente para a
consciência ambiental que hoje temos no Brasil. Por isso,
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neste 5 de setembro, ao festejarmos o Dia da Amazônia
e ao celebrarmos os progressos dos últimos anos no
que diz respeito à preservação desse ecossistema, não
podemos deixar de registrar o legado de Chico Mendes.
Exatamente, Sr. Presidente, por ser Senador pelo
Estado do Acre, Estado em que ocorreu uma mudança
política e uma mudança no rumo no que diz respeito ao
modelo de desenvolvimento a partir de 1999, quando
foi eleito o companheiro Jorge Viana Governador daquele Estado, é que faço referência a Chico Mendes
neste Dia da Amazônia.
Foi a partir dos ideais de Chico Mendes, foi a partir das reflexões que ele propôs como sindicalista que
se iniciou no Acre o Governo da Floresta, que tentou
dar um novo rumo para o modelo de desenvolvimento
que se cultivava até então no Estado.
Antes, imaginava-se a floresta como empecilho ao
desenvolvimento; como empecilho à geração de empregos; como empecilho a qualquer passo no sentido de
conseguir melhores condições vida para as pessoas...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – E, a partir dessas experiências de governo,
que se iniciaram em 1999, muitas coisas interessantes aconteceram.
Há poucos dias, por exemplo, participei, com o Governador Tião Viana, da comemoração dos sete anos de
existência da Indústria Natex, instalada em Xapuri, que
utiliza a borracha natural de todos os seringais próximos
para a produção de preservativos masculinos. Essa indústria fornece, anualmente, 100 milhões de preservativos
para o Ministério da Saúde, ajudando com um percentual
importante de preservativos de que o Ministério da Saúde
precisa para promover campanhas de mais saúde para
as pessoas, principalmente no que diz respeito...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... à proteção contra as doenças sexualmente
transmissíveis.
Juntamente com a indústria de preservativos, podemos comemorar as diversas indústrias de castanha,
hoje dirigidas pela Cooperacre, que têm a possibilidade de um faturamento de 30 milhões/ano a partir do
processamento da castanha coletada por milhares de
castanheiros em todo o Estado.
Temos as experiências também na área de madeiras, com os projetos de manejo que estão em curso no Estado.
Temos também avanços importantes no que diz
respeito à mecanização das áreas degradadas como
forma de promover maior produtividade nas áreas já
exploradas pelo homem e, ao mesmo tempo, de dar um
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ponto de paralisação nos processos de desmatamento no
Estado. O Acre tem algo como 15 milhões de hectares.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Desse total, menos de 3 milhões são desmatados.
E o Governo do Estado tem uma política de procurar
dar uma atenção especial com mecanização a essas
áreas já antropizadas, de tal maneira que possamos
ter um aumento de produtividade e, ao mesmo tempo,
uma diminuição da pressão sobre a floresta.
Esses números todos, esses investimentos todos
têm contribuído para a diminuição do desmatamento e
a diminuição das emissões de gases de efeito estufa.
Isso tudo é objeto de reflexão e de comemoração no
dia 5 de setembro, amanhã, data em que comemoramos o Dia da Amazônia.
A Ministra Izabella Teixeira esteve, na última terça-feira, no Acre, abrindo a Semana do Meio Ambiente.
O Prefeito Marcus Alexandre vai anunciar, amanhã, em
Rio Branco, a Área de Proteção Ambiental Raimundo
Irineu Serra e vai inaugurar, exatamente, o escritório
técnico que vai dar vazão a todas as demandas da
Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra,
em Rio Branco. Esse é mais um passo importante no
sentido de promover a consciência ambiental e, ao
mesmo tempo, de cultivar a cultura dos povos da floresta, que têm muito a nos ensinar.
E os objetivos dessa Área de Proteção Ambiental
Raimundo Irineu Serra para a educação ambiental em
Rio Branco são muito importantes.
Pretende restaurar o ecossistema natural das
áreas degradadas; pretende proteger as manifestações culturais originárias, como o Santo Daime, a
União do Vegetal, bem como o plantio e o cultivo de
espécies que são utilizadas nesses rituais; tem como
objetivo incentivar a manutenção das populações tradicionais, garantindo-lhes o uso sustentável dos recursos naturais; tem como objetivo incentivar o manejo
e o uso sustentável dos recursos naturais existentes
pelas populações tradicionais residentes; tem também
como objetivo adequar a ocupação e uso da área compreendida pela unidade de conservação às diretrizes
estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico.
E assim, Srª Presidenta Ana Amélia – que teve
oportunidade e nos deu a honra de visitar o Acre ultimamente; espero que a senhora o faça novamente, porque
o Acre vai estar de braços abertos para recebê-la –,
procuramos fazer, nesta véspera do Dia da Amazônia,
uma reflexão sobre tantos passos que foram dados e
tantos desafios que temos pela frente; tantos desafios
que não permitem que nos acomodemos.
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Precisamos estar permanentemente em luta; seja
qual for a área do desenvolvimento humano, temos que
estar atentos para poder levar melhores condições de
vida a essas pessoas, porque não existe outra forma de
preservar a Amazônia e de dar um sentido real para a
Amazônia se não for dando atenção especial para os
povos que vivem na Floresta Amazônica.
Exatamente por isso, quando falamos em proteger a Amazônia, imaginamos buscar alternativa de vida
sustentável, que envolva o econômico, que envolva o
social, que envolva o cultural, para que essa população
possa se desenvolver plenamente, e possa contribuir
mais e mais para a sociedade brasileira e a sociedade
planetária com suas experiências.
Então, na véspera do dia 5 de setembro, Dia da
Amazônia, faço aqui o meu reconhecimento aos esforços, tanto do Governo Federal quanto do Governo do
Estado do Acre, no sentido de promover experiências
sustentáveis, experiências que vão certamente dar melhores condições de vida para o nosso povo. Inauguramos
recentemente a primeira etapa do complexo de piscicultura em Rio Branco, que é uma forma também de levar
aos pequenos produtores uma alternativa econômica
sem pressão sobre a floresta, a partir da piscicultura.
E assim tantas outras atividades, como as florestas plantadas, o incentivo ao plantio de árvores, que está
acontecendo em praticamente todos os Municípios, a partir
do esforço do Governador Tião Viana e da sua equipe.
Então, Srª Presidenta, Srs. Senadores, concluo o
meu pronunciamento fazendo esse reconhecimento às
ações do Governador Tião Viana e do Governo da Presidente Dilma e, ao mesmo tempo, mantendo o desafio,...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... no sentido de que a gente esteja permanentemente atento à necessidade de promover o desenvolvimento da Amazônia, mas com sustentabilidade, levar
tecnologias, levar indústrias, para que a gente possa
processar aqueles produtos, garantindo melhores condições de vida para o povo amazônico e melhor possibilidade de a Amazônia contribuir mais para o Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Anibal Diniz pelo
pronunciamento. A Mesa se regozija pela celebração
do dia 5 de setembro.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Pela ordem.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Pela ordem, Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Presidente, para colocar uma preocupação e fazer uma
comunicação ao Senado e ao Congresso.
Estou, como seguramente V. Exª também está,
extremamente preocupado com o Parlasul. Fui Presidente do Parlasul durante dois anos e pouco, deixei
a Presidência no rodízio necessário, fui indicado para
Vice-Presidência, ou Presidência rotativa, posteriormente, no Uruguai, mas o Parlasul, que já não se reunia no Uruguai durante muito tempo, pela ausência do
Paraguai e os bloqueios colocados, está tendo dificuldade até para se reunir aqui no Congresso Nacional.
O Parlasul já perdeu todos os prazos, Presidente,
de trazer ao Congresso Nacional, para votação, o sistema
de votação e eleição direta dos seus Parlamentares, os
Parlamentares do Parlasul. Essa preocupação me fez,
em parceria com o Deputado do Piauí, Marcelo Castro – que dará entrada, na Câmara Federal, ao mesmo
projeto –, redigir um projeto para a eleição direta dos
Parlamentares do Parlasul, de modo que, nas próximas
eleições gerais do Brasil, nós possamos eleger os membros do Parlamento. Ela foge dessa conversa toda que
já está desgastada de listas fechadas, mobilizadas por
burocracias partidárias, e estabelece uma proposta semelhante às eleições que já vivemos hoje. Cada unidade da Federação, para que todas as unidades tenham
representação, apresentam candidatos proporcionais
ao número de eleitores da sua unidade.
Essa proposta visa dar concretude ao decidido
no protocolo do Parlamento do Mercosul assinado pelos nossos governos, Argentina, Paraguai e Uruguai,
em dezembro de 2005, que determinava, em seu art.
6º, que os Parlamentares do Mercosul serão eleitos
por sufrágio universal quando as eleições gerais se
realizar em cada um dos Estados-parte. O Paraguai
já fez a eleição geral, mas os outros países ainda não.
Para tanto, foram observadas normas que estabelecem o número de integrantes de cada bancada
nacional em 74 Parlamentares, no caso do Brasil. Há
muito, o Brasil não cumpriu o que fora ali estabelecido, no sentido de que, até 31 de dezembro de 2007,
nosso País teria a sua representação específica eleita
por voto direto, Presidente Ana Amélia.
Até a presente data, as funções parlamentares do
Mercosul, através do Parlasul, têm sido exercidas por Deputados e Senadores de modo transitório, já tendo inclusive perdido o prazo para realização de eleições para o
Parlamento do Mercosul juntamente com o pleito de 2010.
A regulamentação disso cabe ao Congresso Nacional.
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No projeto que ora propomos, cuidamos de montar uma distribuição de cargos entre as unidades de
Federação que espelhassem o modo proporcional de
cada ente federado. Tivemos ainda o cuidado de estabelecer normas de distribuição do tempo e dos recursos para propaganda eleitoral de modo proporcional ao atualmente destinado a cada partido de modo
a não inovar o sistema distributivo. Propomos, ainda,
que as dotações para os gastos com a remuneração
dos Parlamentares do Mercosul sejam administradas
pela Câmara dos Deputados, já que as prerrogativas
de um Parlamentar do Mercosul são exatamente semelhantes às prerrogativas dos Deputados Federais.
Estamos propondo o presente projeto, e solicito
ao Plenário e aos Senadores, independente de vertente
ideológica e interesses locais, que atuem no sentido
de rapidamente implantarmos um Parlasul forte e alinhado com os interesses da Nação.
Protocolei hoje, na Mesa, este projeto e, no momento em que ele for publicado, eu pedirei que seja
colocado em regime de urgência, de modo que possa
vir ao plenário com essa ameaça de reforma política que
estamos fazendo e resolver essa questão de uma vez.
De outro modo, Presidente, eu protocolei junto à
Mesa, hoje também, um pedido para que seja inserido
de uma vez em pauta o Projeto do Direito de Resposta.
Esse projeto está dormindo há dois anos e meio na
Casa. A cada momento se inventa uma traquitana para
retardá-lo. Inventaram aí um Conselho de Imprensa do Congresso Nacional, que não faz parte do processo legislativo.
O projeto, aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, teve o primeiro tropeço:
requereram que viesse ao plenário em vez de ir diretamente para a Câmara. O relator estudou o projeto,
rejeitou o que não servia, aceitou o que servia.
E temos uma dúvida só sobre o art.10, dúvida
entre a minha visão e a do Senador Pedro Taques já
resolvida. Se eu não estiver no plenário na votação,
o próprio relator, provavelmente, vai pedir destaque
para o art. 10 e manter o artigo original, que evitava
um recurso para um colegiado de juízes, porque os
colegiados das instâncias da Magistratura brasileira
geralmente têm processo demais, o que retardaria
definitivamente a viabilização do direito de resposta.
Está na Mesa o meu pedido para que seja inserido em pauta. Eu pedi, no requerimento que fiz, que
fosse incluído na pauta de hoje, mas eu estou vendo
que estamos aqui, no plenário, apenas cinco Senadores neste momento, mais dois na Mesa. Dificilmente,
teríamos uma Ordem do Dia passível de analisar este
projeto nesta tarde. Mas fica o meu pedido.
Estamos vivendo situações que me levam à perplexidade, Senador. O meu Projeto de Direito de Res-
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posta não entra em votação. Agora, de repente, uma
reforma política propõe que se mantenha, durante o
processo eleitoral, o segredo das doações que patrocinam candidaturas. Eu, como eleitor, não posso saber
quem é que está financiando a campanha do candidato
no qual eu pretendo votar. Por outro lado, à unanimidade, na Câmara, vota-se a Proposta do Voto Aberto em
todas as votações do Congresso Nacional; voto aberto
no plenário, sob pressão da imprensa, vigilância e comando do Executivo, mas o financiamento está oculto
na proposta urdida pelo Líder Romero Jucá.
Parece-me que estamos brincando com a opinião
pública. Por que o eleitor não pode saber quem está ajudando a financiar a minha campanha, a sua campanha
ou qualquer campanha no Brasil, de Vereador a Senador
da República, Governador e Presidente da República?
Não é assim que nós temos que encaminhar
essas coisas.
Se não só nos vai restar para manifestar o nosso descontentamento e a nossa angústia, não mais
possíveis no plenário do Senado Federal, participar
dos movimentos dos jovens brasileiros nas ruas de
cada capital.
Faço um apelo para que seja processado rapidamente o projeto da eleição direta do Parlasul. E que
seja colocado, depois de dois anos e meio, de uma vez
por todas, em pauta o projeto do direito de resposta.
De que vale, Senadora, voto aberto, voto fechado, quando nós damos à mídia, a um grande veículo
de comunicação, o direito de agredir um candidato
em um dia sem que a resposta possa ser dada até o
fim do processo eleitoral? Respostas obtidas como a
famosa, do Brizola, cinco anos depois da agressão.
Então, se é para pôr a Casa em ordem, vamos
começar a agir com responsabilidade e objetividade.
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Roberto Requião, o projeto de lei
do Senado Federal, de autoria de V. Exª, está sobre a
mesa e terá a tramitação regimental. É sobre a composição do Parlamento do Mercosul. Da mesma forma, o
requerimento de V. Exª pedindo urgência para a votação
do direito de resposta está sobre a mesa aguardando a
chegada do Presidente desta Casa, Renan Calheiros,
para o início da Ordem do Dia. Repassarei as duas
matérias, conforme solicitação de V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Presidente, permita-me uma correção.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Devo informar a V. Exª que há oradores
inscritos, Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Permita-me só uma correção no meu
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pronunciamento. Referi-me ao meu parceiro que está
entrando com o mesmo projeto do Parlasul na Câmara como Marcelo Freixo. Não, o nome dele é Marcelo
Castro, nosso Deputado Federal pelo Piauí.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Feita a retificação, Senador Roberto
Requião, reafirmo as duas colocações.
O Senador Cyro Miranda é o orador inscrito, a
quem convido para fazer uso da palavra.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Informo à Casa que a Presidência recebeu,
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da Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 43, de 2013 (nº 349, de 2001, na
Câmara dos Deputados), do Deputado Luiz Antônio
Fleury e outros, que acrescenta os §§ 1º e 2º ao art.
47 e dá nova redação aos incisos III, IV e XI do art.
52, ao § 2º do art. 55 e ao § 4º do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito
do Poder Legislativo.
É a seguinte a Proposta de Emenda à Constituição:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A matéria vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania desta Casa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão.
Srªs e Srs. Senadores, imprensa do Senado que
cobre este dia, senhoras e senhores, tanto a absolvição
do Deputado Natan Donadon quanto a conduta do Ministro Dias Toffoli são incompatíveis com a República,
a democracia e o Estado de direito.
São dois episódios que alimentam o descrédito e
justificam as críticas verificadas nos inúmeros protestos e reivindicações relacionadas à representatividade
política e às ações dos Poderes da República.
Ainda que seja vitória da minoria em razão do
quórum qualificado, a decisão da Câmara foi inconstitucional e inoportuna, porque pretende dar o tratamento
da excepcionalidade e do casuísmo a um Parlamentar
condenado e recluso numa penitenciária.
Ora, José Afonso da Silva diz que os “direitos
políticos consistem na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular”. Isso se revela,
clara e inequivocamente, no direito eleitoral de votar
e ser votado.
Não é por mero acaso que o Ministro e Professor
Teori Zavascki ensina que “estar no gozo dos direitos
políticos significa, pois, estar habilitado a alistar-se
eleitoralmente, habilitar-se a candidaturas para cargos
eletivos ou à nomeação para certos cargos públicos
não eletivos”.
Estar no gozo dos direitos políticos é um princípio
que se repete e se reforça em diversos momentos da
Constituição Federal como requisito para o exercício
de cargos públicos.
No Brasil, pela própria luta em favor da redemocratização, o Legislador Constituinte consagrou como
regra geral a manutenção dos direitos políticos. Mas
numa sociedade assentada no Estado de direito, por
mais democrática e aberta que deseje ser, não se poderia deixar de prever a exceção à regra geral.
Assim é que a Constituição Federal diz no art.
15, inciso III:
“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de:
III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.”
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Ora, ao absolver da cassação o Deputado Natan,
a minoria dos Deputados feriu a Constituição, sobretudo
porque a condenação do Deputado excede o término
do mandato parlamentar que lhe foi concedido.
Esse tipo de atitude demonstra um corporativismo, ao menos da minoria, e revela à sociedade um
desejo claro de preservar um Parlamentar que, pela
própria conduta, não faz jus ao mandato outorgado
pelos cidadãos.
Sempre é bom lembrar que não somos Parlamentares. Nós estamos Parlamentares, mas somos
cidadãos comuns que recebemos da sociedade a tarefa de representá-la nas decisões maiores da Nação
e da Federação.
Se, de alguma forma, à Câmara ou ao Senado ou
ao Congresso permite-se algum privilégio, viramos as
costas aos eleitores e à sociedade civil. Sinalizamos
que não somos dignos de representá-los. Rompemos
o contrato social.
A julgar pelos depoimentos de alguns Deputados, está preparada uma verdadeira farra dos mensaleiros, que devem estar vibrando com a possibilidade
de serem absolvidos pelos próprios pares, ainda que
condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso será
inadmissível na democracia que temos edificado ao
longo da história do Brasil e, em particular, desde a
promulgação da Constituição de 1988.
No caso específico do Congresso Nacional, passamos da hora de abolir o voto secreto. O voto aberto
mudará o comportamento do Parlamentar, que será
obrigado a dar satisfação ao eleitor. Precisamos agir
rápido!
Lamentavelmente, condutas contrárias à ética
e à moral não ocorrem somente no âmbito do Poder
Legislativo. Também são contrárias à República e à
democracia atitudes como a do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Dias Toffoli. O Ministro não parece
pautar a sua participação no julgamento e apreciação
de processos pelos princípios da administração pública. Como é que um Ministro do STF não se declara
impedido para apreciar processos do Banco Mercantil
do Brasil, onde obteve empréstimos de mais de R$1
milhão, conforme matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo?
Isso abala o princípio que separa o público do
privado, o exercício do poder pelo agente político da
sua vida pessoal. É intolerável numa democracia,
caracterizada pelo império da lei, que, pouco tempo
depois de ter dado sentença favorável ao Banco Mercantil, o Ministro tenha renegociado empréstimos com
a instituição, com taxas reduzidas e diferenciadas dos
demais correntistas do banco.
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Parece que o Ministro, cuja condução ao Supremo
Tribunal Federal foi cercada de controvérsias, precisa
reler o Código do Processo Civil, o Código do Processo Penal e o Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, em que pese seu notório saber jurídico, condição para ascender à Suprema Corte. Esses dispositivos deixam bem claro que um juiz não deve relatar
processos em que uma das partes for sua credora.
É difícil acreditar que o Ministro Toffoli relata ações
do Banco Mercantil desde que assumiu a cadeira no
Supremo, em 2009.
Segundo o jornal, em 2011, o Ministro contraiu
dois empréstimos: o primeiro, de R$ 931.000,00, foi
concedido em setembro daquele ano, em 180 parcelas fixas de R$ 13.800,00, a serem pagas até 2026.
Liberado três meses depois, o segundo crédito, de R$
463.000,00, teve pagamento definido em 204 prestações fixas de R$ 6.700,00, com vencimento até 2028.
Em ambos os casos, estranhamente, o Banco
Mercantil não só aceitou o mesmo imóvel como garantia, a casa do Ministro no Lago Norte, mas também
ofereceu uma taxa extremamente privilegiada: 1,35%
ao mês.
Esta taxa foi reduzida, em 2011, para 1%.
Não vou discutir se o Ministro tem outras rendas
e capacidade financeira para arcar com prestações
acima dos seus rendimentos oriundos do STF, mas
não tenho a menor dúvida: o Ministro deve explicações
sobre esta conduta.
Srª Presidente, a democracia, a República e o
Estado de direito são instituições que precisam ser
construídas e solidificadas a cada dia, porque, para
existirem, requerem a incorporação no cotidiano de
todos nós, cidadãos, do princípio do império da lei.
Se os próprios agentes políticos se afastam desse princípio, tanto em decisões como a que livrou da
cassação o Deputado Natan Donadon quanto na conduta do Ministro Dias Toffoli, abalam-se as bases da
democracia, dura conquista da sociedade brasileira
simbolizada pela Constituição de 1988.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Esse era o pronunciamento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Parabéns, Senador Cyro Miranda.
Eu convido para fazer uso da palavra a Senadora
Lúcia Vânia (pausa).
A Senadora Ana Rita (pausa).
O Senador Benedito de Lira(pausa).
O Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srs. Parlamentares, eu volto
a esta tribuna para discutir sobre um assunto que está
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sendo levantado e correndo mais na sombra do que
a céu aberto. Há uma pergunta, inclusive manchete
como esta que aqui está: “Planalto em alerta: Dia da
Pátria pode ser dia de guerra”. Senhores, essa outra
aqui: “A baderna e a repressão”. Isso tudo tendo em
vista a Semana da Pátria, o dia 7 de setembro.
E, nos movimentos de que temos sido defensores,
os movimentos dos jovens que têm sacudido as cidades brasileiras, ultimamente tem havido uma mistura
e apareceram alguns jovens com vestiário diferente,
os Anonymous, os Black Blocs e militantes de alguns
partidos que estão lá para fazer o debate e alguns para
praticar violência física e material.
É impressionante, e me chama a atenção, que
numa hora em que a Nação inteira entende e compreende a ação desses jovens, num momento em que nós
defendemos, bem como a imensa maioria dos brasileiros defende e compreende o sentimento, a alma, a
presença desses jovens, surja esse conflito, surja essa
interrogação, surja essa preocupação com o que pode
acontecer no 7 de Setembro.
No dia 7 de setembro do ano passado, assisti
em Brasília – e assisti emocionado, talvez um exemplo
que não se tenha repetido muitas vezes para o mundo
inteiro –, aqui, na Esplanada dos Ministérios, como é
tradicional, ao lado do Senado, ao desfile das tropas
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todas as
autoridades, a Presidenta da República, Ministros do
Supremo, membros da Câmara e do Senado, Ministros
e Embaixadores lá estavam. O desfile transcorreu na
mais absoluta ordem, como é e como deve ser.
Do lado de lá, o lado da Catedral, havia a passeata dos jovens. Saídos da frente da Catedral, caminhavam em silêncio com as suas faixas e cartazes,
nenhuma deles de provocação, manifestando a sua
ação, o seu ato, a sua rebeldia e a sua manifestação. E
as manchetes do dia seguinte noticiaram o significado
altamente positivo dessa realidade, o amadurecimento
da nossa democracia e a possibilidade de existir exatamente aquilo: civis e militares, os jovens olhando o
futuro, protestando contra o passado; e muitos militares, senhores do passado, ali, mas não incomodados.
Agora, neste ano que passou, de lá até aqui,
muita coisa mudou. Lá, quando eu vinha a esta tribuna, falava e insistia, de início as pessoas estranhavam e me perguntavam: “Mas por que tu estás dando
tanta importância para isso? Por que tu estás dando
tanta importância para essas colunas populares nas
televisões e coisa que o valha, que não têm maior
importância?” Eu respondia: “Eu penso diferente”. E
eu penso que nós estamos vendo o alvorecer de uma
época nova; estamos vendo mudanças profundas da
humanidade. Estamos vendo, por exemplo, que o jor-
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nal escrito está perdendo, e muito, a sua influência. O
Globo, o Estadão, Folha de S.Paulo, JB e Correio da
Manhã, que foram absolutamente os responsáveis por
tanta movimentação, por tantos movimentos, como
o de 64, estão perdendo terreno. E, agora, o povo, o
povo mesmo, que não tinha condições de chegar aos
modernos meios de comunicação, nem na rádio, nem
no jornal, nem na televisão, de repente, essa mídia
popular; de repente, essa fórmula que faz com que o
mundo realmente seja global; de repente, estamos...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – ... assistindo a essa nova realidade, a realidade em que, por esses modernos meios sociais de
comunicação, os jovens se comunicam praticamente
pelo mundo inteiro.
E, já naquela época, há um ano, eu dizia – e repito hoje – que isso está se tornando quase que um
vício, até entre nós. E ali está a nossa querida Senadora pelo Amazonas, e o que está fazendo? Está com
seu telefone vendo, mandando e recebendo as suas
mensagens. Lá estava eu, até há pouco tempo, fazendo
o que com o meu telefone? Recebendo e mandando
as minhas mensagens. E assim são os jovens: recebendo e já mandando.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – Fiquei sabendo que no Rio Grande do Sul havia
jovens desses (Fora do microfone.), 350 mil no Brasil
inteiro que tomam conhecimento do que ele escreve
e do que ele diz. Essa é uma realidade; esse é um
debate que gera a necessidade de discutirmos, mas
discutirmos de maneira positiva e concreta o que fazer e como fazer.
Eu repito: de um ano atrás, do 7 de Setembro
para hoje, muita coisa aumentou. Em primeiro lugar,
praticamente tomou conta do Brasil essa mocidade que
debate, discute, troca informações as mais variadas.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS)
– Eu já estava falando, Sr. Presidente. Nós estávamos
agora, às 17h30min, aguardando a sua chegada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – Agora que V. Exª já chega, espera eu concluir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Claro, com muito prazer, Senador Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – Muito obrigado.
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Neste ano, as coisas avançaram. Esses jovens,
com os seus métodos de comunicação, ocasionaram
a Primavera Árabe, derrubaram a ditadura de um país
como o Egito, que, em milhares de anos, nunca teve um
regime democrático, nunca teve um presidente eleito.
O primeiro foi esse, que, aliás, durou pouco tempo. E
lá estão quase à beira de uma guerra civil.
Até nos Estados Unidos esses jovens têm se manifestado e tomado essas posições e tomado as suas
decisões. No Brasil, também! E tem sido altamente
positivo esse trabalho.
É claro que aos Anonymous e aos Black Blocs
não podemos recebê-los bem. Eu dizia, segunda-feira,
daqui, que o governo devia tomar posição, porque não
me parece correto que seja permitido um cidadão, com
máscara, fazer como se viu. Nós assistimos daqui! Eu
estava aqui, com o Senado funcionando, e, olhando
pela janela, via o cidadão atirando pedra no Itamaraty,
quebrando as portas do Itamaraty com pedras, paus
e tudo mais.
A televisão transmitiu; eu vi na Globo News o cidadão mascarado, com um palanque enorme, arrombando e arrebentando as portas de vidro do Palácio
da Prefeitura do Rio de Janeiro.
É claro que isso tem uma irracionalidade. E eu
aprovo a decisão que foi tomada. Se essa gente aparecer, qualquer policial tem o direito de dizer: “Quero
ver a tua carteira. Quero ver a tua carteira com a tua
cara, com a tua fotografia. Quero saber quem tu és e
quero que tu tires isso”. Mas é evidente! O que aconteceu, o que a gente assistiu é um absurdo!
Na Prefeitura de Porto Alegre, de um lado, estavam os jovens insistindo para que eles não quebrassem
os vidros, tentando apartar, para que eles parassem
com aquilo; e, do outro lado, estavam eles indo e arrebentando. E a polícia assistindo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – V. Exª me permite?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu creio e volto a repetir: foi tomada a decisão.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive,
já teria votado uma lei. Lei esta determinando a obrigatoriedade de o cidadão ter a sua carteira de identidade com a sua fotografia e ser obrigado a mostrá-la
se estivesse na rua, num desses acontecimentos, e
acontecesse qualquer incidente.
Eu acho que os jovens que querem manifestar o
seu pensamento, que querem, assim como gritaram
contra a Câmara dos Deputados na hora em que votaram contra a cassação de um parlamentar condenado pelo Supremo, queiram agora fazer outro tipo de
manifestação.
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Os jovens que vieram aqui, na frente do Senado,
encheram aqui de cruzes, um outro dia encheram a
frente do Senado de bolas de futebol e chutaram para
cá, mas, na minha opinião, como aqui na Câmara...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – ... que não aceitou, que rejeitou a cassação do
mandato do Deputado condenado pelo Supremo, ontem, por unanimidade, sem um voto contra, votação
secreta, votaram contra o Deputado.
Nós, também, aqui, numa sessão, as manifestações foram todas contra o projeto da ficha limpa,
achando que era um projeto ridículo, que não podia
ser aprovado, que estava cheio de erros. Os jovens
vieram aqui para frente, não fizeram lambança. Foi
até uma manifestação elegante, mas dura, e, no dia
seguinte, o Senado, por unanimidade, aprovou o projeto da ficha limpa.
Eu acho que esse é um movimento recíproco que
devemos debater. Não significa obrigatoriedade que os
jovens estejam, aí, a gritar qualquer coisa e que nós
tenhamos de obedece-los ou que iremos fazer aquilo
que não deve ser. Mas que eles têm o direito de falar
e de protestar, principalmente quando nós sabemos
que as coisas estão erradas...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB-RS) – ... e que nós precisamos mudar, é importante.
Isso é importante!
Nós, parlamentares, com toda a sinceridade, temos que ser sacudidos para mostrar que nós temos
que sair desse movimento paralisante: “Eu não tenho
o que fazer”, “Eu não posso fazer nada”. O que é que
é isso? Sou eu, um e mais seiscentos... É importante
que isso aconteça. É importante que a gente caminhe
em busca de um bom caminho. Que esse movimento,
de um lado, leve os jovens a debater, a discutir, a se
reunir, a conversar com seus professores, a conversar
entre si, para discutir como vamos caminhar no campo
da educação, no campo da saúde, no campo da segurança, no campo da construção social. É importante.
E que nós, Parlamentares, tenhamos a coragem de
reconhecer os nossos equívocos no conjunto.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – (Ininteligível.) ... que faz com que o Brasil, nas
manchetes, jogue R$1 trilhão fora, no roubo e na falcatrua. (Fora do microfone.) É importante.
Isso deve gerar fato positivo, Sr. Presidente.
Como V. Exª, eu faço justiça: desde que essas coisas começaram, houve nova dinâmica no Senado. O
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Senado está tendo nova dinâmica, e V. Exª o diz com
toda franqueza. São esses jovens, são essas manifestações nas ruas que fazem com que nós façamos
isso. E o Senado está fazendo; e está fazendo por
causa disso. É olhar o fato de maneira positiva. Não
é botar a polícia para prender, para parar, para fazer
não sei o quê, mas olhar de forma positiva. É o que
nós estamos fazendo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Acho que o Governo Federal deve fazer a mesma coisa. Acho que a dona Dilma...
Não é esta a manchete: “Planalto em alerta: Dia da
Pátria pode ser de guerra”. Acho que não é por aí que a
gente deve caminhar, porque, se a gente está esperando que o Dia da Pátria seja dia de guerra, é natural que
o Governo se arme para se defender de uma guerra.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu acho que não é por aí. O Dia da Pátria é um
dia em que nós devemos tomar as posições, amando
a nossa Pátria e a favor do nosso País.
Que venham os jovens, que falem, mas vamos
respeitar o desfile da Pátria, porque é sagrada. Vamos
respeitar a Presidência da República e as autoridades
que estão naquele palanque, porque elas nos representam. Vamos respeitar a história, o passado deste
nosso Brasil, que temos a honra de representar. Vamos
falar para quem vier para anarquizar, quem vier para
soltar foguete, soltar bombinha, quem vier para bater,
quem vier de cara escondida, quem vier mascarado
que o dia 7 de setembro não é dia de vir aqui. Não é
dia de comparecer nem de querer fazer anarquia. Esse
é o mal brasileiro. O bom brasileiro é o que aparece...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ...o que conduz, o que anda, o que caminha,
o que mostra seu pensamento, o que mostra a sua
discordância (Fora do microfone.), mas mostra com
grandeza, mostra com respeito. Esse está construindo.
Esse pode dizer o que não gosto, pode falar coisas de
mim que eu não gostaria de ouvir, mas eu tenho que
respeitar. Mas o que aconteceu na frente da Catedral,
na frente do Itamaraty, o que aconteceu na frente da
prefeitura do Rio de Janeiro não foi isso. E temos que
nos preparar para que na comemoração de 7 de setembro, isso não aconteça.
Eu faço um apelo, eu que fui jovem, que andei e
que lutei desde quando vocês ainda não tinham nascido, com a campanha “O Petróleo é nosso”, a campanha de 54. Era duro, porque quem dizia “o petróleo

860

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

é nosso” era considerado comunista por aquela gente.
Era considerado um absurdo dizer uma coisa daquela.
Nós nos juntávamos, andávamos, caminhávamos com
a bandeira de “o petróleo é nosso.”
É normal que se lute, que se defendam as nossas
bandeiras, as bandeiras do Brasil, que a mocidade tenha mais garra, tenha mais vontade, que a mocidade
nos cutuque, nos empurre para frente.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Isso é normal, mas um grupo de jovens provocar
tumulto?! De um lado, vão os anônimos; de outro lado,
vão os black blocs; de outro lado, vai a mocidade do
PT, para defender o Governo dessa gente.
Perdoem-me, jovens do PT, mas vocês não devem se meter com essa gente no dia 7 de setembro.
Os jovens do PT, segundo a notícia, vão lá para defender a Dona Dilma dos black blocs. Não são eles que
devem ir. Quem tem que ir é a polícia. Se eles querem
defender a Dona Dilma, vão a outro lugar. Movimentem, levantem a bandeira que quiserem!
Os homens, esses jovens que estão nesses movimentos – espetaculares, na minha opinião –, que
estão debatendo...
(Interrupção no som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ...e se se meterem, a polícia tem condições, segundo a lei votada na Assembleia do Rio de Janeiro.
Eu digo aqui com a maior franqueza: é racional,
é lógico que, se há uma movimentação, e se alguém
aparece nessa movimentação com uma vara, com
um pau, com uma pedra e com o rosto mascarado,
escondido, é natural que a polícia o pegue para saber
quem é e determine o que ele deve fazer. É naturalíssimo! É absolutamente natural. Agora, não é o caso
de se preparar para transformar isso numa guerra, de
se preparar para ir para cima. Isso é o que os black
blocs e os anônimos querem. Eles querem que vão
para cima deles; eles querem até apanhar, ver sangue, querem ser vítimas, querem movimentar, fazer
o jogo deles. Quem tem que fazer algo com relação
a eles é a polícia.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Não pode acontecer o que vimos acontecer outro
dia, na frente da Catedral, e lá na frente da prefeitura:
eles batendo, quebrando vidraça, e a polícia de braços cruzados, olhando tudo acontecer. Olhando tudo
acontecer sem fazer nada! Os outros jovens estavam
tentando evitar, pedindo para parar, tentando fazer al-
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guma coisa para que isso não acontecesse. E a polícia
assistindo, de braços cruzados!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP. Fora do microfone.) – V. Exª me permite?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Posso seguir falando, não é, Presidente?
Pois não. Aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Sou testemunha, Senador Pedro Simon,
de como V. Exª aqui, tantas vezes, estimulou os jovens e os brasileiros a saírem às ruas em campanha por Diretas Já, por ética na política, por eleições
limpas, pela Ficha Limpa. Vamos sempre confrontar
a força física com a força da alma – recomendação
de Martin Luther King Jr. para que não se utilize a
violência, e ele foi um exemplo de como alcançar
objetivos maiores e sonhos, como a Lei dos Direitos
Civis e a Lei de Direito ao Voto. Estou plenamente
de acordo com a recomendação que V. Exª faz aos
anônimos e aos black bocs: mascarado é, por exemplo, quem também quer que haja doações ocultas,
e não transparentes.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Caro Senador Pedro Simon, V. Exª recomenda
muito bem aos jovens: vamos sair de rosto aberto e
dizendo as coisas como elas devem ser.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Muito obrigado pela gentileza do aparte de V.
Exª. Muito obrigado!
A imprensa está noticiando e comenta-se, de
boca a boca, que o olhar de todos está voltado para
a Presidenta. V. Exª é Presidente, e a última palavra,
aqui, no Congresso, é a de V. Exª. A última palavra,
no Governo Federal, é a da Presidente da República.
Em primeiro lugar, não creio que, em uma hora
como essa, a Presidenta vá pecar por omissão. Cá
entre nós, com tudo o que está acontecendo, com
tudo o que se está falando, com tudo o que está sendo debatido, não passa pela cabeça de ninguém que
a Presidente da República está lá olhando não sei o
quê. Esse fato deve estar correndo na frente dela, deve
estar passando na frente dela.
Então, dizem alguns que o desfile vai ser menor,
para haver menos tempo, porque a Presidente teria
medo de ser vaiada. Vaia ou não vaia, não é isso o
que caracteriza um presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – O Lula foi vaiado, eu estava lá, na abertura dos
Jogos Militares – acho que foi profundamente injusto,
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porque aquele não era o momento –, e ele ganhou a
eleição tranquilamente.
Eu acho que diminuir o tempo, tudo bem. Se
quiserem diminuir o tempo, diminuindo o número de
pessoas que vão desfilar, é um problema com o qual
eu não tenho a ver. Mas garantir a ordem, e garantir
a tranquilidade, isso é importante. Olhar para o outro
lado da igreja, na frente da Catedral. A primeira coisa é
saber: há mascarado? Não precisa esperar começar o
desfile. “Cadê sua carteira? Mostre-me a sua carteira.
Quais são suas credenciais?”
Pois não, Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Pedro, V. Exª falou de mascarado,
não é? Cidadão mascarado não pode. Agora, doador
mascarado pode! Hoje, na reforma eleitoral...
(Interrupção do Som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) –... nós discutíamos a existência ou não de um
doador oculto ou do doador mascarado. Vejo que a Justiça Estadual do Rio proibiu o cidadão de andar com
máscara do Batman, do Super-Homem, do Zorro. Não
se pode mais andar com máscara. Se isso ocorrer, o
cidadão será levado à delegacia. Muito bem, mas doador mascarado pode! É uma contradição no Brasil,
como essa da discussão do voto aberto. Temos que
afastar isso aqui.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Quem vê esse aparte do grande Senador, pode
imaginar que eu sou a favor de que doador mascarado pode. S. Exª fez uma intimação que parece que eu
sou a favor. Que mascarado não pode andar na praça
pública, mas pode doar dinheiro o mascarado.
V. Exª não tinha nascido, Senador, e eu já defendia o que deve ser uma campanha eleitoral. Defendi,
apanhei e sou daqueles que, desde o início, defendem
que a eleição tem que ser com verba pública.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Defendi e defendo permanentemente o combate
a esse tipo extraordinário, absurdo, escandaloso de se
fazer eleição como se faz no Brasil. Não aceito.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Pedro.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Sei que não é a preocupação de V. Exª, mas
quem vê a maneira como V. Exª falou pode dizer: “O
Pedro Taques deve ter alguma coisa com relação ao
Pedro Simon”!
Não. Eu acho que mascarar na eleição não pode.
Eu acho que a eleição deve ser com dinheiro público.
Eu acho que a eleição deve ser com dinheiro dado e
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deve ser dito quem deu e como deu. Quanto a isso,
não há dúvida nenhuma.
Há uma passagem no Evangelho, meu amigo,
Senador Pedro, que diz que há momento para tudo
neste mundo. Há momento para rir, para chorar, para
trabalhar, para descansar. Agora, o momento a que me
refiro é o da mocidade, no dia 7 de setembro.
Quando nós debatermos as emendas das reformas política e eleitoral...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Fora do microfone.) –... mas ainda não consigo saber. Eu digo, claro, que sou contra doador mascarado.
Mas digo, Sr. Presidente, com toda a sinceridade
– acho muito importante isto –: vamos continuar. Vamos
continuar nessa caminhada. Vamos fazer com que o
dia 7 de setembro seja apenas mais um dia.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que estão fazendo levantamentos com relação a como é que o Senado vai votar a emenda das eleições abertas. Estão
dizendo, então, que como nós votamos há muito tempo – há mais de um ano, de dois anos, votamos uma;
depois votamos a outra, e a Câmara não fez nada –,
agora íamos dar o troco e também íamos ficar paralisados. Não acredito! Acho que, na hora exata, nós
vamos fazer o que nos compete. E se nós já votamos
por unanimidade, vamos votar na hora exata o que
dever ser votado.
Esta é uma interrogação. Os jornalistas perguntaram para mim: “Como é que é, você vai votar”? “Mas
é claro que vou votar. Nós já votamos.” “Mas é agora
ou vai deixar para depois?” “O Presidente, tenho certeza, na hora oportuna, vai votar. Pode ficar tranquilo”.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Agora, eu falo para os jovens, eu que tenho meus
filhos. Um jovem, que está no início da Faculdade de
Direito, 18 anos, e que, emocionado, acompanha tudo
isso, me pergunta: “Como é isso?” Eu oriento o meu
filho dizendo que vale a pena. Que vale a pena ele
conhecer os problemas do seu País. Que vale a pena
ele ser um jovem que se integre na realidade do seu
País. E digo a ele: “Meu filho, você tem muita sorte,
muito mais do que eu, que, na idade que você tinha,
18 anos, lá atrás – já se vão sessenta anos –, o Brasil
não era o que é hoje. O País hoje é uma grande nação,
que cresceu, que se desenvolveu, que avançou. Hoje
está aprendendo a viver na democracia. Bem ou mal
o povo está avançando, correções estão sendo feitas,
menos gente está morrendo de fome. E, se Deus quiser, meu filho, na época em que a tua geração estiver
no comando deste País, nós seremos um grande Bra-
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sil, onde haverá mais paz e mais justiça, menos fome
e menos miséria”.
Por isso, meus irmãos, jovens de todo o Brasil,
eu tenho fé.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Peço a Deus que olhe para vocês, que olhe
para nós, que nos inspire a todos a ter bom senso e
equilíbrio, que nos oriente para o bem, e que a imensa maioria dos jovens brasileiros, que têm amor, que
têm paz e que têm o direito e a vontade de construir,
saiam vencedores nesse momento, e o Brasil dê mais
um passo adiante, rumo à paz com desenvolvimento, à democracia com justiça, e a Deus com amor e
liberdade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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) – Agradecemos ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, pela
ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Apenas para desfazer um mal-entendido na minha intervenção ao Senador Pedro Simon. De nenhuma maneira eu disse que ele seria favorável à doação
oculta, porque conheço a história dele. A intervenção
foi para fazer uma comparação entre os mascarados
do Rio e a doação mascarada. Que não fique nenhuma
dúvida a respeito do apreço que tenho. Eu não quis
questionar o Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
Primeiramente, nós gostaríamos de comunicar
à Casa que não há acordo para apreciarmos
a medida provisória, mas a pauta trancada
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não impede que façamos a discussão das
Propostas de Emenda à Constituição nº 45 e
nº 18 também.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Quarta 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.
Em discussão a 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 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Terceira 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.
Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta,
declaramos encerrada a discussão.
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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) – Queria aproveitar estes momentos da Ordem do Dia para comunicar ao Senado
Federal e ao Senador Roberto Requião, especificamente, que determinamos a inclusão na pauta do dia
18, exatamente um daqueles dias em que faremos esforço concentrado aqui no Senado Federal – faremos
um esforço concentrado exatamente de 16 a 20 –, do
projeto de lei que trata do direito de resposta. Esse é,
portanto, o primeiro item da pauta do dia 18.
Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Penso que,
como hoje não houve entendimento e não haverá votação do item 1, que é medida provisória – e nessa semana dificilmente haverá –, a semana de 16 a 20 será
completa de sessões deliberativas. Penso que, se não
entrar na semana que vem, ficará para aquela semana.
O que me preocupa um pouco, Sr. Presidente, é
que a Medida Provisória nº 616 prevê o empréstimo
de R$2,9 bilhões para estudantes que carecem, que
precisam, e na mesma medida provisória está embutido R$1,5 bilhão, para que se possa atender ao compromisso da Presidente da República em relação aos
Municípios brasileiros. Então, estas duas propostas estão embutidas nessa medida provisória: R$2,9 bilhões
para estudantes e R$1,5 bilhão para o Governo, para
a Presidente da República atender ao compromisso
com os Municípios.
A preparação orçamentária é para isso. Em tese,
quanto à questão dos Municípios, a autorização na medida provisória que o Senador Walter Pinheiro relatou
na Casa pode fazer a consecução, só que a preparação orçamentária na Comissão de Orçamento não foi
votada aqui ainda. Não sei se V. Exª pode colocar em
votação hoje, mas, se pudesse fazê-lo na semana que
vem, seria melhor para não aguardarmos mais, senão
acaba indo para o final de setembro.
Estão anunciando que até o dia 15 de setembro
o Governo gostaria de atender os Municípios brasileiros em relação a esses compromissos. Essa é apenas
uma pergunta que solicito à Mesa.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Casildo, o prazo desta
medida provisória se esgotará no dia 27 de setembro.
Não há acordo hoje para nós votarmos esta medida
provisória, mas poderemos votá-la amanhã, porque,
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como todos sabem, ela está trancando a pauta e dificultando o andamento dos nossos trabalhos.
Senador Wellington Dias
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu tenho a compreensão de que, não votando hoje,
evitaremos até um quórum baixo – vários Parlamentares estão fora. De qualquer modo, eu creio que, na
terça-feira, dia 10, teremos condições de proceder
à votação. É sobre isso que eu consulto o Senador
Casildo.
Só estou dizendo que é possível colocar a matéria na pauta já a partir do dia 10, porque, esta semana,
alguns Parlamentares estão em missão fora e, como
se pode observar, nós temos um quórum sempre mais
abaixo do que o normal. Mas eu acredito que, na próxima terça-feira, como aconteceu ontem, haja quórum
para a votação da medida provisória, inclusive para
essa pauta especial que foi anunciada.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente. Mário Couto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes e, em
seguida, o Senador Mário Couto.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço
a minha inscrição após a Ordem do Dia, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente
inscrito.
Senador Mário Couto
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
eu quero assumir um compromisso com o Senador
Casildo, para que, na próxima terça-feira, se vote a
Emenda 616. É um tema importante. Reconhecemos que não podemos demorar a votar a emenda.
A oposição, o PSDB assume o compromisso com o
Senador Casildo para que, na próxima terça-feira,
impreterivelmente, se vote a tão importante Emenda
616. Hoje é impossível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Casildo Maldaner
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nilda Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela
inadmissão das emendas oferecidas perante
aquela Comissão.
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.

SETEMBRO
DE 2013
Quinta-feira 5 60123

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 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.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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.
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 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, que passam a ter também a
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denominação CDR, apresentando, ainda, a
Emenda nº 3-CDR.
12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011,
dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385,
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208,
463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35,
69, 157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580,
618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim
de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS para pagamento de serviços
educacionais).
13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO Nº 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).
15
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
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(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
16
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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento
de CNPJ no caso de utilização de mão-de-obra escrava).
17
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
18
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
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licitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de
sua autoria.
19
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
20
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que
será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 971, de 2013, da Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, concluindo pelo arquivamento do
Aviso nº 30, de 2013.
A Presidência, em cumprimento à sua conclusão,
encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 168 e 169, de 2013, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a aprovação
de Substitutivos ao Projeto de Lei da Câmara nº 28,
de 2012; e ao Projeto de Lei do Senado nº 291, de
2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 168/2013/CE
Brasília, 3 de setembro de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor, Senador
Cássio Cunha Lima, ao Projeto de Lei da Câmara nº
28, de 2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Deputado Sandes Júnior, que “Altera a Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, para instituir a obrigatoriedade
de criação e manutenção de bibliotecas escolares em
todas as instituições públicas e ensino.”
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of.nº 169/2013/CE
Brasília, 3 de setembro de 2013
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor, Senador
Cássio Cunha Lima, ao Projeto de Lei do Senado nº
291, de 2012, de autoria deste Presidente Sua Excelência o Senhor Senador Cyro Miranda, que “Altera a Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para dar
aos programas de mestrado o caráter de formação para
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a docência e seus diplomas a titulação mínima para
ingresso no magistério da educação superior pública.”
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Com referência aos Ofícios nº 168 e 169, 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 (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2013 (nº
4.158/2012, na Casa de origem, do Deputado
Arthur Oliveira Maia), que declara a raça de cavalos Manga-Larga Marchador raça nacional.
– Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2009, do
Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº.
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as
diretrizes e bases da 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; e
– Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2010, do
Senador Flávio Arns, que altera a Lei nº 11.947,
de 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.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara
nº 29, de 2013, aprovado, vai à sanção; e os Projetos
de Lei do Senado nºs 43, de 2009; e 271, de 2010,
rejeitados, vão ao Arquivo.
Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº
29, de 2013, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 1.069, de 2013,
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na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.250,
de 2013, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam, referente à auditoria realizada
na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
– ABDI, com o intuito de analisar a conformidade dos
processos licitatórios realizados por aquela entidade e dos respectivos contratos de aquisição de bens
ou prestação de serviços, relativo ao Requerimento
nº 1.058, de 2011, do Senador Ataídes Oliveira (TC
001.855/2013-1).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.069-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 21 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 001.855/2013-1,
na Sessão Ordinária de 21/8/2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
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Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado.
Atenciosamente, João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Aviso nº 1.069, de 2013, foi
juntado ao processado do Requerimento nº 1.058, de
2011, que vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o
Aviso nº 52, de 2013 (nº 291/2013, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório
com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de julho de
2013, a tabela demonstrativa da Dívida Consolidada
Líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação
entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Aviso nº 52, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu tenho a honra de conceder
a palavra ao Senador Wellington Dias, pela Liderança do PT.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero aqui
expressar minha posição e, nesse caso, eu o faço na
condição de Parlamentar. Quero expressar minha posição favorável ao fim do voto secreto no Parlamento
brasileiro: Câmara, Senado e Congresso Nacional.
Sou da geração que nasceu em 1962. Dois anos
depois, houve o golpe militar em nosso País, em 1964.
Pude experimentar, ainda criança, adolescente, o doloroso momento que viveu o Brasil no regime militar. Pude
perceber, durante esse período, o que fez o Congresso
Nacional em muitas das decisões aqui tomadas. Sou
capaz de compreender, inclusive, por que o Parlamento, naquela fase dura da vida brasileira, naquela fase
triste da vida das brasileiras e dos brasileiros, tomou a
decisão de adotar o voto secreto para várias de suas
deliberações. O objetivo, ali, de forma simples, era proteger o direito de o Parlamentar se expressar em matérias – e uso um termo entre aspas – “perigosas” para
aquele momento. Então, podia o Parlamento, através
de seus parlamentares, governistas ou não, expressar
a sua posição. Naquela época tínhamos uma situação
em que o simples direito de expressão era proibido,
a imprensa era censurada e não havia organizações
sindicais, não havia liberdade de organização partidária. Enfim, não havia democracia.
Pensando assim, cito o exemplo do veto, que
muitos utilizam para justificar a necessidade do voto
secreto.
Ora, alguém que se atrevesse a ser contra o governante ditador de plantão certamente corria risco de
vida; essa era a realidade. Muitos foram os casos, e a
história demonstra.
No caso da votação para a escolha de autoridades, como fazemos no Parlamento, havia ali, da mesma forma, uma situação em que era perigoso – repito
essa palavra – alguém colocar uma posição contrária
a uma indicação de uma autoridade que passava pelo
voto aqui, no Parlamento. Então, naquele instante, o
Parlamento – e não foi fácil aprovar isso naquela fase
do Brasil – foi aprovando um conjunto de regras para
proteger a vontade do Parlamentar representando o
povo na Câmara Federal, representando os Estados
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no Senado Federal, representando, enfim, o Brasil no
Congresso Nacional.
Vejam que, ao longo desse período, construímos
uma democracia. Temos, hoje, principalmente após a
Constituição de 1988, as condições de vivermos uma
democracia, uma democracia em que é possível a
liberdade de imprensa, a liberdade de organização
sindical, a liberdade de organização de empresas,
a liberdade de organização de partidos, aliás, neste
instante, discutimos, inclusive, regras sobre isso, mas
há plena liberdade.
De modo que, Senador Suplicy, compreendo que
vivemos um outro momento da história do nosso País.
E é por esta razão que sustentei na minha Bancada, e
sustento hoje, aqui, que podemos dar um passo, sim,
não apenas pelas manifestações de junho, mas também
pelo momento histórico que vivemos no Brasil desde
a Constituição de 1988. Aqui, somos eleitos pelo voto
direto, pelo voto de pessoas com mais de 16 anos, e
conquistamos isso com muita luta; pelo voto de pessoas com mais de 60 anos, e também conquistamos
isso com muita luta; pelo voto de pessoas que têm,
inclusive, dificuldade de ler e de escrever. Por quê?
Porque o Brasil quis radicalizar na sua democracia.
O Brasil fez a opção de, pelo voto livre, pelo voto
secreto para o eleitor, garantir que nós aqui pudéssemos representar essa vontade do povo, que é expressa
em cada eleição.
De maneira que compreendo, neste instante, não
apenas porque foi aprovada a proposta pela Câmara,
o momento que vive e viveu, principalmente na semana passada, a Câmara dos Deputados. E nós, aqui no
Senado, também de forma livre temos de tomar uma
posição. E vivemos o ambiente para isso.
Penso que, neste momento de democracia, não
há mais justificativa para o voto secreto. E foi pensando
assim que fiquei muito orgulhoso em ver a aprovação
do projeto de lei de iniciativa do Senado Federal, do
Senador Paulo Paim, muito antes dessa votação na
Câmara. Ali, a nossa Bancada já expressava uma votação favorável. Ali, Parlamentares de diversos partidos
já expressavam a sua posição, a sua vontade.
É possível alguém argumentar: “Ah, mas na votação de autoridades é importante que possamos votar
de forma secreta, porque depois vão lá ao Tribunal, à
Procuradoria, às agências”. E eu pergunto: quem representamos aqui em cada momento que expressamos a
nossa posição? É a vontade do povo, é a vontade do
eleitor. Então, alguém que se coloca na política para
representar uma fatia considerável da população não
pode ter medo. Não pode ter medo de expressar essa
vontade. Se é alguém que não merece o seu voto, vota
contra, como, aliás, muitos aqui, muitas vezes vão ao
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microfone e anunciam, mesmo o voto sendo secreto.
Eu acredito que não é uma área para ser ocupada por
quem é carregado de temores. Eu acho que há, sim, a
necessidade de termos, também nesta área, o voto livre.
“Ah, mas na hora da votação de veto, o voto aberto
é bom para quem é governo.” Não, eu acho que é bom
para que haja clareza, para que todo o povo brasileiro saiba a nossa posição. Como teremos coragem de
expressar o nosso voto em uma matéria aprovada na
Câmara, depois por nós aqui no Senado, e na hora do
veto, ter outra posição?
É claro que não. Eu acho que aqui, neste instante,
quem é governo sabe que a votação... Muitas vezes
dizem: “Ah, mas no caso de veto, o voto aberto é bom
para quem é governo”. Eu creio que não. Até porque,
na hora de votarmos aqui um veto, nós somos cobrados, e devemos satisfação é ao eleitor e à eleitora, que
estão atentos à TV Senado e à Rádio Senado, pela
imprensa livre, para saber como votamos aqui.
Então, quero aqui expressar uma posição que,
creio, tem a ver com quem defende a democracia plena.
Ainda temos de dar alguns passos. Vejam os exemplos
de Câmaras Municipais, vejam os exemplos de Assembleias Legislativas, e já são muitas no Brasil. Como o
Parlamento brasileiro, a chamada Câmara Alta do País,
vai ficar escondido atrás da figura do voto secreto?
Quero aqui dizer que, mesmo compreendendo
as razões pelas quais muitos na Câmara votaram e
aprovaram esse projeto do voto secreto, creio que é
pelo princípio da democracia. Acima de tudo, é pela
oportunidade de darmos satisfação a quem nos confiou
o mandato. Estou aqui pelo voto livre do povo do meu
Estado, o Estado do Piauí, assim como cada Senador
e Senadora, cada Deputado e Deputada que compõe a
Câmara Federal. Portanto, é justo, é real, é necessário
que também o povo saiba como nós nos posicionamos
aqui sobre cada coisa. Essa é uma posição tranquila
que defendo aqui. E espero que possamos fazer esse
debate sem qualquer temor, a fim de dar passos largos, tornando o nosso País numa democracia cada
vez mais completa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Concedo, com muito prazer, um aparte
ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Quero cumprimentá-lo, prezado Líder, Senador Wellington Dias, pela afirmação de toda a nossa Bancada, porque V. Exª fala agora também como
Líder, pois somos inteiramente a favor, tal como já expressamos ao votar a emenda do nosso colega, Senador Paulo Paim, e a favor do voto aberto para todo
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e qualquer objeto, circunstância, assunto, autoridade.
É preciso lembrar que, na democracia de mais de 200
anos dos Estados Unidos da América, o voto é inteiramente aberto em cada circunstância, inclusive para
a votação de autoridades, para os ministros da Alta
Corte. Ali, os Senadores e Deputados nunca se sentiram com receio de votar por represálias de qualquer
natureza. Eu avalio que precisamos, sim, dar esse
passo de transparência para aperfeiçoar a democracia brasileira. Não há por que qualquer Senador dizer:
“Ah, se ele votar contra tal autoridade, depois poderá
ser perseguido por essa autoridade”. Precisamos ter a
coragem de enfrentar e de responder perante os eleitores, e, certamente, os eleitores querem saber como
cada um de nós aqui está votando, em cada momento da vida política. Em muitas ocasiões, houve votos
aqui. Eu sempre revelo cada um de meus votos, mas
acho importante que todos os meus eleitores tenham
a confirmação de que eu realmente votei de acordo
com o que expressei em nome dos que me elegeram.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu agradeço e concedo um aparte ao
Senador Humberto Costa.
O Sr. Humberto Costa (Bloco Apoio Governo/
PT – PE) – Senador Wellington Dias, Líder da nossa
Bancada, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo
conteúdo do pronunciamento de V. Exª, que, na verdade, reflete a posição do nosso Partido. O PT, já de
longa data, defende, nos parlamentos, o voto aberto
por parte dos seus integrantes. Sem dúvida, nós aqui
votaremos por essa proposição.
(Soa a campainha.)
O Sr. Humberto Costa (Bloco Apoio Governo/
PT – PE) – Aliás, algumas das propostas que tratam
desse tema foram elaboradas por integrantes da nossa
Bancada, como o Senador Paulo Paim. Eu apenas levantaria duas questões em relação ao tema. Sou favorável e votarei, se a proposta que para cá vier for para
voto aberto em tudo, eu poderei apoiar, sem nenhum
problema. Apenas levanto que o mais importante é que
nós tenhamos o voto aberto na questão dos vetos, V.
Exª está correto. Parlamentar que teve a coragem de
votar uma, duas vezes numa proposta, não vai se negar
a votar da mesma maneira no momento em que o veto
for avaliado, como também acho que, no caso dos pedidos de cassação, esse voto também deve ser aberto.
Aliás, V. Exª se recorda que foi um dos integrantes deste
Parlamento que recorreu ao Supremo para que todos
pudessem votar abertamente quando do processo de
cassação do Senador Demóstenes Torres. Então, nós
não temos essa dificuldade. Eu apenas levanto um
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questionamento em relação à indicação de Ministros
do Supremo e do Procurador-Geral da República, por
uma questão de mão dupla: de um lado, um membro
do Supremo ou o Procurador-Geral da República ter
que se declarar, em algum momento, impedido ou se
tornar, digamos, de certa forma, agradecido ao voto
de um Parlamentar pela sua indicação, e vice-versa,
numa situação em que eles, que são responsáveis
por julgar os Parlamentares, por abrir representações
contra os Parlamentares, possam se utilizar da vendeta para pautar o seu voto ou o seu posicionamento.
Eu lhe digo que se nós tivermos, aqui, de votar aberto
para tudo, eu votarei, mas pondero que, nesse caso
específico, o melhor seria que mantivéssemos o voto
secreto. Parabéns! Obrigado pelo aparte.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Agradeço a V. Exª.
Quero aqui tratar de dois temas. O primeiro em
relação ao argumento muitas vezes utilizado quando
da votação de cassação de algum Parlamentar. Acho
que é correta a proposta de que estamos tratando
aqui – ainda hoje foi lida, em mais uma sessão –, a
PEC 18, que trata de pessoas que foram condenadas
em ação transitada em julgado. Que sentido tem, se a
pessoa foi condenada e a sentença transitou em julgado, fazer outra votação?
Compreendo, pela Constituição, e é correto, que
cabe a outro Poder comunicar ao Parlamento, mas
cabe a quem representa o conjunto do Parlamento,
que é a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara, a Mesa
do Congresso Nacional, decretar a consolidação da
decisão com o fim do mandato.
No caso de julgamentos que ocorrem, por exemplo, no Conselho de Ética, ali há um parecer pela cassação e vem para o Plenário, é claro que há uma situação de constrangimento. Isso eu compreendo. No
entanto, quantas vezes nós não votamos aqui determinadas matérias que, no debate e na hora da votação, também são motivo de constrangimento? Como
eu disse, o Parlamento é também o local em que representamos o povo, e quem representa o povo não
pode ter medo, tem que ter coragem de expressar a
sua vontade. Será que o povo não quer saber como
é que nos posicionamos sobre alguém que é julgado
neste Parlamento a partir do voto de uma comissão,
do Conselho de Ética, que, eu digo aqui, também faz
ali a votação, a defesa e a acusação de forma transparente? Com o voto secreto, que sentido tem isso?
Então, com constrangimento ou não, eu defendo que
também seja voto aberto.
Antes de passar ao Senador Magno Malta, pois
o Senador Humberto ainda está me ouvindo, permita-me dizer que a Constituição foi sábia. Se um juiz de-
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cidir com preconceito ou de forma a caracterizar uma
perseguição ou revanche em relação ao voto dado por
este Parlamento ou pela Câmara em relação a uma
situação em que alguém, como Parlamentar, é colocado como réu no STF, por exemplo, pode ser também
esse juiz denunciado no Senado Federal por crime
de responsabilidade, assim como o Procurador-Geral
da República.
A Constituição é colocada de forma clara. De uma
coisa não podemos nos esquecer: nós temos três Poderes; dois, eleitos pelo povo. O que diz a Constituição?
“Todo poder emana do povo.” Por isso sou favorável a
propostas como o plebiscito, como o referendo, porque
é onde o povo diretamente exerce seu poder. Fora disso, são os eleitos pelo povo. Como nós, os eleitos pelo
povo, vamos ter medo de fazer qualquer julgamento,
qualquer votação, daqueles que dependem do nosso
voto, inclusive em caso de crime de responsabilidade,
para expressar a sua posição? É claro que não.
É por essa razão que compreendo que o Parlamento deve caminhar na linha, como lembrava o Senador Suplicy, de outros parlamentos do mundo que
alcançaram esse patamar. Eu acho que é impossível
permanecer da forma como estamos.
Senador Magno Malta, ouço V. Exª, com o maior
prazer.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR
– ES) – Senador Wellington, parabenizo V. Exª pelo
pronunciamento, pelo conteúdo, mais uma vez, como
disse o Senador Humberto Costa. Mas veja, Senador,
eu acho que um gesto atabalhoado impede que se
discutam vieses importantes num debate como este,
como colocou o Senador Humberto. É um viés importante o que ele colocou.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Com certeza.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR –
ES) – É importante o voto aberto, mas existem alguns
sobre os quais precisamos ponderar. Num momento
como este, não há como bater nisso nem falar em
ponderação de nada. Tem de ser no “vamos que vamos”. Sabe por quê? O que causou isso? Um sujeito
condenado por desvio de dinheiro público, um pústula, um nojento, ladrão de dinheiro público, que, na sua
condição de civil, assaltou...
(Soa a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR –
ES) – ...depois, virou Deputado Federal. O processo
desse cidadão só subiu porque ele virou Deputado
Federal. Então, o Supremo não o julgou na condição
de Deputado Federal. O que é quebra de decoro? É
expor a Casa a uma situação vexatória perante a so-
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ciedade brasileira. “Quebrou o decoro.” Mas ele não era
Deputado Federal. Ele não quebrou decoro nenhum.
Ele foi julgado pelo Supremo e, se não fosse Deputado
Federal, teria sido julgado e condenado no seu próprio
Estado, pelo dinheiro que desviou. Jamais poderia ter
ido a plenário. Vai me dizer que o Presidente daquela
Casa não sabia disso? Vai dizer que não sabia? Os
assessores não sabiam disso? O corpo jurídico daquela Casa não sabia disso? Sabiam, sim. Ele não
precisava ter ido a plenário, para que a Câmara fosse
exposta a algo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES)
– ... tão nefasto e ridículo. Aquele que foi para a penitenciária, algemado, de terno, com o título de Deputado
Federal – e dizia um colunista desse aí, não me lembro
do nome, que pelo menos os presos da Papuda agora
terão um colega Deputado Federal –, arrasta todo mundo para a vala comum, de uma forma desnecessária,
impedindo que você discuta, de forma serena, vieses
importantes desse debate, como colocou o Senador
Humberto Costa. Agora, vamos ter que o fazer de roldão, sem a discussão. Nós somos a favor. Nós somos
daquele grupo que sempre fez coro pelo voto aberto.
Mas existem questões, como colocou o Senador Humberto, que podiam ser discutidas mais calmamente. E é
essa insanidade. Porque foi uma insanidade. O sujeito
chega algemado, no camburão, de terno, e começa a
fazer uma lamúria de que o chuveiro da cela não estava funcionando, que tomou banho de balde, como se
fosse um inocente. O homem é aquilo que ele decide
ser. E aí um vexame desses, que arrasta todo mundo
para a vala comum, impede que façamos um debate
sereno, um debate com vieses diversos, mas sempre
nessa direção de dar resposta à sociedade brasileira.
Por isso o debate posto por V. Exª, o pronunciamento
com conteúdo que V. Exª traz. E agora, antes do meu
aparte, quando V. Exª fala do conteúdo desse projeto,
que é absolutamente importante, eu queria ressaltar que
essa vergonha que a sociedade brasileira vive diante
desse quadro que ocorreu na Câmara, essa cena patética, é pior para nós ainda. Envergonha muito mais a
nós. E nós poderíamos hoje, aqui, estar fazendo uma
discussão muito mais serena, com muito mais calma,
para respondermos de uma melhor maneira ainda, em
vez de ficar agora a oposição dizendo: “Não, é bom
agora para o Governo.”
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR –
ES) – Mas eu concluo, parabenizando V. Exª pela importância do seu pronunciamento e por este debate
que está sendo posto. E espero que ele não se encerre
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tão rapidamente, porque é preciso que haja esclarecimento, porque a sociedade não entende: o Supremo
mandou prender, está preso e ele ainda vai ser votado,
e sai de lá sem ser cassado. Como fica isso? E, aí, o
Presidente da Câmara chama o suplente, como se tivesse feito um grande gesto de heroísmo. Nada disso.
Ele sabia que não podia colocar para votar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, já concluindo, eu quero apenas
dizer que, no ponto principal da fala do Senador Magno Malta, fazendo um esclarecimento, eu disse aqui,
no começo, que também lamentava parecer que estamos votando – há quanto tempo nós já estamos
debatendo aqui? – apenas porque vivenciamos esse
momento. Não! A posição que defendemos é uma posição já histórica, na busca de uma democracia cada
vez mais completa.
E digo mais, eu creio que ela tem algo – e eu
termino exatamente com isso – de especial. Se há
preocupação, na Câmara, no Senado, no Congresso
Nacional, com a imagem, com a construção de uma
política com “p” maiúsculo, cada vez mais séria, mais
ética, mais correta, mais decente, eu acredito que isso
nos impõe, mais ainda, a necessidade do voto aberto
para todas as votações.
Eu creio não poder por conta de uma situação
como essa. Hoje, estávamos ali – V. Exª também –, no
Supremo, tratando sobre um tema de interesse dos
nossos Estados e ouvíamos os Parlamentares dizerem:
“Olha, se fizer as contas agora, já serão mais de 400
votos.” Está certo? Se fizer as contas de quem votou
a favor da cassação...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – ...não dará só os 233, mas 300 e tantos,
400 votos até.
Vejam só. E cito isso para dizer que não pode o
Parlamento viver vexames como esse. Então, o voto
aberto, além de tudo que representa para a democracia
de um país como o Brasil, para fortalecer ainda mais o
Parlamento, para fortalecer ainda mais a relação entre
nós, os políticos, com os eleitores, com os representados, ele também é bom para a imagem permanente,
para a boa imagem, permanente, do nosso Parlamento.
Era isso.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Sérgio Souza.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permite-me apenas esclarecer?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – A palavra, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Só um minutinho, só para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A
PEC do Senador Paulo Paim, que prevê voto aberto
para todas as circunstâncias, foi aprovada na CCJ...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...e tem o requerimento dos Líderes –
V. Exª pode confirmar – para ser apreciada, o quanto
antes aqui, no plenário do Senado, em duas votações.
E eu espero que consigamos votá-la favoravelmente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Exatamente. Esse é centro do meu pedido
aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Wellington Dias, este é
um assunto que chama a atenção de todos nós neste
momento.
Eu fui o Relator da PEC nº 20, que acaba com
o voto secreto, que foi votada e aprovada na CCJ e
está aqui na Mesa; fui o Relator da Resolução nº 8,
que também acaba com o voto secreto no âmbito do
Regimento Interno do Senado Federal; e sou Relator,
agora, dessa PEC que chega da Câmara dos Deputados. Eu faço até um apelo aos Líderes para que possamos chegar a um consenso, porque nós temos que
ter a seguinte premissa: são três quintos o número de
votos necessários para aprovar PEC, em dois turnos.
Nós não podemos correr o risco de não acabarmos
com o voto secreto, especialmente no que diz respeito à cassação de Parlamentar, pela vergonha sofrida,
na semana anterior, na nossa Casa vizinha, a Câmara
dos Deputados.
Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, cumprindo tão somente um procedimento
protocolar.
Considerando que, em 27/2/2013, foi formalmente apresentado e protocolado na Casa o
Requerimento n° 105, de 2013, cujo objeto era
a criação de uma Comissão Parlamentar de
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Inquérito para investigar erros médicos ocorridos no País;
Considerando que, em 13/3/2013, foram designados os representantes de partidos e blocos deste Senado Federal para integrarem a
referida Comissão Parlamentar de Inquérito,
como titulares e suplentes;
Considerando que, em 15/3/2013, houve mudanças de composição da CPI referida;
Considerando que, em 24/4/2013, vários dos
Senadores indicados à CPI declararam a sua
desistência de integrá-la;
Considerando que, em 6/5/2013, houve nova
comunicação de Líderes informando a retirada de Senadores das respectivas bancadas
da composição da CPI;
Considerando que, por conta de recuos de
Líderes quanto à sua atribuição regimental
de indicar representantes, a CPI requerida
encontra-se, desde 6 de maio do ano em curso, aguardando instalação;
Considerando, finalmente, os termos da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos
do Mandado de Segurança n° 24.849, julgado
em 22/6/2005, dos quais se colhe, em síntese:
– A instauração do inquérito parlamentar, para
viabilizar-se no âmbito das Casas legislativas,
está vinculada, unicamente, à satisfação de
três (03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Carta Política: (1) subscrição
do requerimento de constituição da CPI por,
no mínimo, um terço dos membros da Casa
legislativa, (2) indicação de fato determinado
a ser objeto de apuração e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito.
Preenchidos os requisitos constitucionais (CF,
art. 58, §3º), impõe-se a criação da Comissão
Parlamentar de Inquérito, que não depende, por
isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa. Atendidas tais exigências (CF,
art. 58, §3º), cumpre, ao Presidente da Casa,
adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI, não lhe
cabendo qualquer apreciação de mérito sobre
o objeto da investigação parlamentar, que se
revela possível, dado o seu caráter autônomo.
– A prerrogativa institucional de investigar, deferida ao Parlamento (especialmente aos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos), não pode ser comprometida
pelo bloco majoritário existente no Congresso
Nacional e que, por efeito de sua intencional
recusa em indicar membros para determina-
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da comissão de inquérito parlamentar (ainda
que fundada em razões de estrita conveniência político-partidária), culmine por frustrar e
nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o
exercício, pelo Legislativo (e pelas minorias que
o integram), do poder constitucional de fiscalização e de investigação do comportamento
dos órgãos, agentes e instituições do Estado,
notadamente daqueles que se estruturam na
esfera orgânica do Poder Executivo.
– Incumbe, em consequência, não aos Líderes
partidários, mas, sim, ao Presidente da Casa
Legislativa (o Senado Federal, no caso), em
sua condição de órgão dirigente da respectiva
Mesa, o poder de viabilizar a composição e a
organização das comissões parlamentares
de inquérito.
O Senador que este subscreve vem a Vossa
Excelência requerer sejam, por ato direto da
Presidência do Senado Federal, designados
os Senadores e Senadoras que integrarão a
Comissão Parlamentar de Inquérito da Violação do Direito Humano à Saúde, alcunhada
CPI do Erro Médico.
Termos em que pede e aguarda deferimento.
Senador Magno Malta.
Eu estou cumprindo um procedimento protocolar,
Sr. Presidente, e estou enviando à Mesa e comunicando
a V. Exª que, amanhã, dou entrada no Supremo Tribunal
Federal para que, a exemplo da CPI dos Bingos, após
esse procedimento protocolar, a CPI...
Infelizmente, recorremos ao Supremo Tribunal Federal. Não precisávamos chegar a tanto. A sociedade
brasileira sofre, se angustia com tantos erros médicos,
com tantas violações de direitos humanos. Não cabe a
nós, portanto, cercear o direito do povo de ter alguém,
ou de ter um grupo, ou de ter o Parlamento a seu lado
gritando e chorando o seu sofrimento.
De maneira que, amanhã, protocolo no Supremo
Tribunal Federal, para que aquela Corte determine a
esta Casa a instalação, de forma imediata, da CPI do
Erro Médico no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Magno Malta.
Com a palavra, o próximo orador inscrito, Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso Nacional brasileiro está passando
por um momento delicado, Senador Suplicy. Fico ima-

955

Setembro de 2013

ginando o que se passa na cabeça do eleitor comum
ao observar os últimos fatos referentes ao Congresso
Nacional e as diversas versões que vêm sendo divulgadas por analistas políticos em função das atitudes
deste Parlamento.
Tivemos, na semana passada, aquela vergonhosa sessão da Câmara dos Deputados, sessão que
se vai inscrever, certamente, entre os episódios mais
lamentáveis do Parlamento brasileiro e da democracia brasileira, em que a Câmara dos Deputados, escondida no voto secreto, absolveu ou não cassou um
Parlamentar, um Deputado condenado a 13 anos de
prisão, que não tem condição alguma, nem ética nem
física, material, de exercer o seu mandato, em uma
decisão que nenhum brasileiro, nenhuma pessoa com
o mínimo de racionalidade, o mínimo de bom senso
pode compreender.
O Supremo Tribunal Federal, através de uma
medida liminar, proferida pelo Ministro Luís Roberto
Barroso, deu uma oportunidade para que o Congresso
Nacional revisse aquela ação desastrosa e desastrada
da Câmara dos Deputados, fazendo uma interpretação,
no meu entendimento, correta, legítima, legal e óbvia,
da Constituição Federal, ao dizer que um Parlamentar condenado em regime fechado não tem a menor
condição de exercer um mandato; então, não cabia à
Câmara dos Deputados sequer colocar aquilo para
apreciação do Plenário.
Apenas a cassação deveria ser declarada pela
Mesa diretora.
Nós temos algumas oportunidades pela frente.
Mas, enfim, complementando, nesta semana, a Câmara dos Deputados reage e, no nosso entendimento,
parecia, aos olhos da população, do trabalhador comum, do trabalhador atento ao processo legislativo,
que a Câmara, depois de um exame de consciência,
de uma reflexão sobre os equívocos, da repercussão
terrível nos Estados dessa decisão esdrúxula, teria
decidido consertar essa decisão, e a forma de fazê-lo
era implementar o voto aberto em todas as votações
do Congresso Nacional, proposta essa que já havia
sido aprovada em primeiro turno há cerca de sete anos.
No entanto, imediatamente, comentaristas políticos, a partir de declarações de Líderes, dadas in
off, dadas in on, começaram a argumentar que talvez
essa decisão da Câmara embutisse uma armadilha. A
Câmara já poderia ter apreciado há algumas semanas
a PEC do voto aberto para a apreciação da cassação
de Parlamentares, o que certamente teria evitado o
vexame histórico da semana passada, porque duvido
que um Parlamentar, pelo voto aberto, tivesse coragem de exercer o voto que covardemente exerceu,
escondendo-se por meio do voto secreto.
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Mas a Câmara, que não votou a PEC do voto
aberto antecipadamente, teria votado essa mais ampla na confiança de que o Senado não confirmaria a
votação aberta para todas as modalidades de votação,
com isso construindo um impasse que levaria a que
as coisas continuassem como estão.
Minha gente, eu acho que o Parlamento, por intermédio de uma parcela significativa dos seus Parlamentares, está abusando da paciência da população.
Está abusando da inteligência. Está menosprezando
a inteligência da população.
Mas cabe ao Senado, neste momento, dar uma
resposta clara. E eu espero, sinceramente, que o Senado Federal, neste momento, se aproxime do sentimento da população brasileira e efetivamente faça, de
forma sincera, aquilo que a população deseja.
Em primeiro lugar, nós precisamos votar o que já
deveríamos ter votado, que é a proposta de emenda
à Constituição do Senador Jarbas Vasconcelos, que
torna automática a perda do mandato quando houver
condenação do Supremo Tribunal Federal e quando
essa condenação definir a perda dos direitos políticos.
É claro que se essa PEC já tivesse sido aprovada nós
não estaríamos vivendo o constrangimento que estamos vivendo neste momento.
Mas eu entendo que devemos ir além. Devemos
aprovar integralmente a votação aberta para todas as
modalidades de votação. Essa é a resposta que a população brasileira espera do Senado neste momento.
Passamos a manhã hoje, Senador Inácio, discutindo, na Comissão de Constituição e Justiça, pequenas
alterações na legislação eleitoral, alterações corretas,
que vêm reduzir o preço das campanhas eleitorais. Mas
eu tenho convicção de que não há nada tão importante, não há nada mais importante do ponto de vista de
uma reforma política para a população brasileira, neste
momento, do que a instituição do voto aberto pleno,
do voto aberto em todas as modalidades de votação.
Esse é o sentimento da população.
Se quisermos efetivamente fazer algo que dialogue com a população, que nos aproxime da população,
devemos aprovar o voto aberto. E eu quero registrar,
com muita alegria, com muita satisfação, com muita
honra, na qualidade de Líder da Bancada do Partido
Socialista Brasileiro, que os quatro Senadores do PSB
votarão a favor da PEC do voto aberto em todas as
modalidades de votação.
Eu quero registrar declarações em alguns blogs
de que o Presidente Renan iria colocar em votação a
PEC do voto aberto, mas promulgaria apenas parte
dela. Temos de analisar se regimentalmente é possível fazer isso, mas eu quero registrar que a decisão
correta, a decisão ampla, a decisão que radicaliza a
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democracia nesse momento é a aprovação do voto
aberto em toda a sua extensão.
Minha gente, vamos refletir sobre as questões
colocadas na defesa do voto secreto, que, quando foi
implementado, vivíamos outra realidade. Naquele momento, Senador Suplicy, num sistema autoritário, você
poderia até justificar o voto secreto como uma proteção do Parlamentar, mas os tempos mudaram. Nós
vivemos o tempo real. O tempo virtual torna as coisas
reais; as coisas acontecem em tempo real. Temos uma
participação da população hoje, no processo político,
em função das redes sociais, que não tínhamos antes.
Sabemos que muitas vezes o voto secreto, mesmo na
apreciação de vetos presidenciais, serve para que os
conchavos sejam feitos, sejam realizados.
Vejam bem, nós tivemos alguns exemplos agora há pouco. Votamos diversas matérias aprovadas,
algumas, por unanimidade pelo Plenário desta Casa.
Um mês depois, os vetos apostos pela Presidenta da
República foram submetidos ao mesmo Plenário que
aprovou por unanimidade, e muitas das coisas aprovadas por unanimidade foram rejeitadas pelo veto da
Presidenta e confirmadas pelo Plenário em função
do voto secreto. Eu queria ver, se o voto fosse aberto,
se aquelas pessoas que manifestaram publicamente
determinadas posições ficariam com as posições que
manifestaram publicamente, porque devem explicação
aos seus eleitores e à população, ou se ficariam com
as explicações, com os conchavos protegidos pelo
voto secreto.
Estamos diante de uma realidade, pela resolução
que o Congresso aprovou, em que os vetos têm que
ser apreciados um mês depois, no máximo, de ser publicados, se não passam a trancar a pauta. Temos uma
realidade, como previa anteriormente a Constituição,
que vinha sendo desrespeitada pelo Congresso, de
que os vetos têm que ser apreciados numa distância
pequena entre a aprovação da matéria e o veto aposto
pela Presidenta.
Como é que se muda tão radicalmente de posição? Porque a pressão do Poder Executivo se dá em
cima dos Parlamentares, que se submetem a essa
pressão protegidos pelo voto secreto. Essa é a realidade de hoje, Senador Sérgio Souza. Estão aí os vetos.
O Senador Paulo Paim gosta de dar este exemplo:
quais foram os vetos que foram derrubados ao longo da
história, protegidos pelo voto secreto? Mas temos outra
realidade hoje, porque antes o Congresso se reunia, e
a população não acompanhava, não existiam as redes
sociais. O contato do Parlamentar se dava praticamente no processo eleitoral. Agora não, há o processo de
transparência. Neste novo momento em que se exige
a radicalização da democracia brasileira, a ampliação
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dos instrumentos de participação, dos instrumentos de
democracia direta, nós temos que implementar o voto
aberto em todas as suas modalidades.
O eleitor, o representado, tem todo o direito de
saber como vota o seu representante. Ele tem o direito e nós temos a obrigação de revelar como estamos
nos comportando, para saber se efetivamente nós os
estamos representando e se na próxima eleição o eleitor dará o passaporte, o voto, com a renovação dessa
representação, representação essa que não pode estar
escondida sob o manto do voto secreto.
Aí dizem que: “Ah, votação de autoridade...” Se
aprovamos Ministros do Supremo, nós podemos ser
julgados por eles. Tem argumentos que têm alguma
procedência, mas entendo que, muito mais do que
isso, muito mais relevante do que esses argumentos é
a transparência total. Nós vivemos também invocando
as novas tecnologias para dizer que antes os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal se davam
num ambiente fechado, limitado a ministros e a poucos
assessores, e hoje os julgamentos são transmitidos ao
vivo pela televisão. Isso é a transparência total.
E eu entendo que isso deva ser efetivado, sim.
O grande controle será o controle social exercido pela
população. Ou alguém imagina que o Ministro do Supremo vai julgar, vai votar, vai retaliar um julgamento
de um Parlamentar em função de eventualmente ter
sido contra a indicação do Ministro?!
Nós tivemos casos aqui de votação secreta em
que Parlamentares foram à tribuna para questionar a
indicação de determinados Ministros. Então, isso não
se coloca mais nos novos tempos. E eu entendo que
nós estamos vivendo um distanciamento perigoso do
Parlamento em relação ao conjunto da sociedade. As
últimas manifestações foram claras nas palavras de ordem, de negação da política, de negação dos políticos,
de negação dos partidos políticos. E não há nada mais
grave para a democracia do que o enfraquecimento da
política, do que o enfraquecimento dos políticos, do que
o enfraquecimento dos partidos políticos.
Portanto, nós, que somos políticos e temos a
responsabilidade de legislar neste momento, temos a
responsabilidade de legislar no sentido de valorizar a
representação política, de resgatar o valor da política,
de resgatar a política como instrumento essencial para
melhorar a vida das pessoas. E como nós vamos resgatar a política como instrumento para melhorar a vida
das pessoas escondidos sob o voto secreto, fazendo
aquilo que a população não quer, distanciando-nos
daquilo que a população quer?! O que a população
quer é a transparência total. É como se a população
estivesse nos dizendo: “Eu quero votar. Eu quero participar desse processo de elaboração legislativa, de
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aprovação das leis”. E, quando a população diz “eu
quero votar”, ela está dizendo: “Eu quero votar junto
com você. Eu quero votar junto com o meu representante e, portanto, eu quero saber como está votando
o meu representante”. E ela só saberá como está votando o seu representante se o voto for aberto, se o
voto for transparente.
Nós tivemos um avanço, Senador Randolfe, a
partir de uma iniciativa de um Senador do seu Estado,
o Senador Capiberibe, que é a Lei da Transparência,
a qual obriga que os governos, os poderes em âmbito
federal, estadual, municipal coloquem em tempo real
na Internet os gastos, os pagamentos, os convênios,
as contratações. Por quê? Porque a sociedade caminha clamando por transparência. Nós avançamos,
com uma lei de iniciativa de um Senador, aprovada
pelo Senado, no sentido de ampliar os instrumentos
de controle social dos gastos públicos. E esse mesmo
controle social nós devemos no exercício do voto. Esse
controle social no exercício do voto só pode ser feito
através do voto aberto.
Minhas amigas Senadoras, meus amigos Senadores, todos os que nos assistem pela TV Senado, quero
fazer um apelo aos Líderes partidários, um apelo aos
Senadores para que nós possamos, ao longo desta
semana... E espero, do fundo do coração, que as manifestações do 7 de Setembro sejam contundentes,
extremamente contundentes, para que cheguemos
aqui influenciados por elas, inspirados por elas, para
efetivamente avançarmos, Senador Randolfe, na radicalização da democracia em nosso País.
Ouço, com alegria, V. Exª.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Caríssimo Senador Rodrigo, cumprimentando V. Exª e já atender o apelo de V. Exª, quero
dizer que espero que, semana que vem, nós todos, ao
voltarmos dos nossos Estados, possamos estar aqui
inspirados pelo que tenha sido o 7 de Setembro. Que
tenha sido, em especial, um dia de mobilizações pelo
Brasil. Não tenho dúvidas de que serão mobilizações
pautadas pelo principal tema que, nessas duas semanas, tem mobilizado o Brasil: o fim do voto secreto.
Ouvi diferentes versões e ouço o pronunciamento de V.
Exª, e comungo da sua opinião. Quando estivemos em
busca do voto do cidadão, não nos foi dado por ele o
direito ao medo no exercício do mandato. Esse direito
não nos foi dado. Portanto, nós não temos o que temer
no exercício do mandato ao revelar os nossos votos.
Dessa forma, não temos por que temer a proposta de
emenda à Constituição que veio da Câmara dos Deputados. É óbvio que seria muito mais prático se tivesse sido votada a Proposta de Emenda à Constituição
nº 196, que foi votada pelo Senado. Neste momento,
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estaríamos discutindo a promulgação dessa emenda
constitucional. Não foi; então, não podemos é, a esta
altura, ficar debatendo qual seria a emenda constitucional mais adequada ou tentar “salamear” essa emenda
à Constituição que veio da Câmara. Não será de bom
tom para com a sociedade brasileira. Parece-me que
o momento, como V. Exª diz dessa tribuna, é de recebermos o que a Câmara nos encaminhou e darmos
a resposta, neste momento de crise do Parlamento,
porque, obviamente, quem fez a lambança, mantendo
nos quadros do Parlamento nacional um presidiário, foi
a Câmara. Porém, o desgaste não é somente dela; é
do Parlamento nacional, a crise é do Parlamento nacional. A resposta não pode ser somente da Câmara;
a resposta é do Parlamento brasileiro. Então, que não
tergiversemos, votemos o quanto antes a proposta de
emenda à Constituição que veio da Câmara. Fico feliz
em ouvir a comunicação desta posição por parte de seu
partido; é a posição de que também comungamos e
esperamos, semana que vem, podermos avançar nessa
posição para ser votada aqui, pelo Plenário da Casa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Randolfe.
Pelo que percebo, o PSB e o PSOL estão cada
vez mais próximos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Permita-me V. Exª porque...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Ouço com muita alegria o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – De maneira consistente com o que falou
o nosso Líder há pouco, Wellington Dias, o PT votará
favoravelmente, inclusive, votamos já favoravelmente
ao projeto de emenda à Constituição do Senador Paulo
Paim, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça,
que prevê o voto aberto para todas as circunstâncias,
assuntos, magistrados, autoridades em geral, membros do corpo diplomático e assim por diante. Então...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... quero também externar o meu apoio aos
propósitos que V. Exª, como Líder do PSB, está aqui
colocando, bem como do Senador Randolfe Rodrigues.
Votarei pelo voto aberto em todas as circunstância. E
sempre tenho declarado aqui o meu voto, em cada
uma das oportunidades, mesmo quando secreto. Meus
cumprimentos a V. Exª! Será um avanço para o Senado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
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Sou testemunha de que V. Exª, o Senador Randolfe, o Senador Paulo Paim, o Senador Pedro Taques,
a Senadora Ana Amélia... E me somo a esse grupo
desde o início do meu mandato, defendendo, de forma
enfática, Senador Sérgio Souza, Relator dessa matéria, o voto aberto. E entendo que chegou a hora. Nós
amadurecemos, a democracia brasileira amadureceu.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – E uma coisa bonita que está
acontecendo no Brasil afora, em todas as manifestações que vimos em junho, é que não há nenhum pedido de volta ao passado; não há nenhuma solicitação
de regressão. As pessoas não querem retrocesso, as
pessoas querem avançar, querem avançar na democracia, nos instrumentos de participação e querem
avançar nas políticas públicas, especialmente naquelas atinentes aos serviços públicos.
Demos um passo importante com a proposta de
emenda à Constituição, de iniciativa popular, que reduz
o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Sem dúvida isso tem o apoio da população, isso
dialoga com a população, facilita o processo.
Avançamos um pouco, um passo importante,
quando aprovamos aqui a PEC do voto aberto para
a cassação de parlamentares; mas, agora, temos a...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... oportunidade de dar um passo
muito maior, um passo importante, um passo fundamental, um passo exigido pela população brasileira, que é o
da transparência total. Eu comparo o voto aberto com
a Lei da Transparência. A mesma transparência que o
Congresso exige do Poder Executivo nos seus atos, a
mesma transparência que já assistimos nas sessões
transmitidas pela TV Justiça, do Supremo Tribunal Federal, nós temos que ter aqui no Senado Federal, no
Congresso Nacional, apoiando o voto aberto, amplo,
geral e irrestrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. Esse é o assunto do momento em todo o Brasil.
Ligaram-me, agora há pouco, lá do Paraná, do
interior do Estado, o ex-Prefeito de Faxinal, Jair Pinto
Siqueira, o ex-Prefeito de Cruz Maltina, Maurício Bueno,
dizendo que estão assistindo o debate e que também
apoiam o fim do voto secreto.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Antes de passar a palavra ao Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB do Ceará, vamos
colocar em votação, em turno único, o Requerimento
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nº 1.029, de 2013, da Comissão Temporária destinada a propor soluções ao financiamento do sistema de
saúde no Brasil, solicitando prorrogação de seu prazo
por mais 90 dias.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Inácio
Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sempre há um tema
da moda. Então, sobre o tema da moda, na próxima
semana, teremos um debate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposta de emenda à Constituição que foi votada pela Câmara dos Deputados.
Eu tenho a impressão de que o voto secreto foi
uma conquista democrática no mundo. No Brasil, nós
conseguimos a garantia da ampliação de direitos pelo
voto secreto. O voto secreto nas eleições, que não havia, era voto aberto; depois, em muitas atividades do
Congresso Nacional. Senão vejamos: vetos presidenciais, voto secreto. É fato, muitos vetos não caíram, mas
parece que não será mais fácil que eles caiam pelo
voto aberto. Não sei se isso resultará em êxito para a
derrubada de vetos.
Tenho a impressão de que o Executivo, que tem
a força de comando do País, que comanda os Ministérios, que comanda o governo, que tem os recursos,
que tem a verba de publicidade usada pelos veículos
de comunicação, terá um poder de fogo muitas vezes
maior do que o que já tem hoje com o voto secreto.
Quanto à apreciação de autoridades também
temos de examinar se é o caso de discutirmos, sabatinarmos e, depois, votarmos abertamente a indicação
dos membros dos Tribunais Superiores do nosso País
ou mesmo as indicações de membros de agências
reguladoras etc. Acho que temos de ter tranquilidade
para examinar aquela questão.
No tocante ao voto de cassação de mandatos,
nós votamos aqui no Senado, praticamente por unanimidade, e tivemos oportunidade de assistir a Câmara
dos Deputados votar, também por unanimidade, essa
questão da cassação de mandatos de Senadores e
Deputados, de Deputados Estaduais e Vereadores. E
por que alcançamos esse grau de entendimento? Porque a Comissão, os Conselhos de Ética do Senado e
da Câmara já votam abertamente. Quem já foi membro
do Conselho de Ética sabe que ali o seu voto é aberto.
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Eu já fui membro do Conselho de Ética e ali já
votei abertamente, diante de uma posição que envolve
a opinião sobre o que está sendo investigado, sobre o
que está sendo examinado e se aqueles indícios são
ou não suficientes para cassar ou não alguém. Já votei
ali abertamente! Então, você abre no Conselho e fecha
no plenário. Então, não teria mais sentido manter-se
esse tipo de votação.
Por isso, em relação à cassação de mandatos,
nós temos que agir já abertamente, porque assim já
nos manifestamos nos Conselhos. Então, não existe
mais razão para sustentar esse voto. Quanto aos demais, vamos discutir na Comissão de Constituição e
Justiça na semana que entra, porque acho que é muito
importante a gente ter um entendimento, uma tranquilidade para decidir.
Não devemos decidir sobre a acusação dos holofotes ou dos levantes A, B, C ou D, mesmo porque parte dos levantes tem um sentido de retrocesso mesmo,
tem um sentido conservador, atrasado. Nós não temos
que ter condescendência com quem prega o atraso. E
nós tivemos muito disso aí. É diferente da sustentação
da mobilização social em torno da saúde pública, em
torno da educação, em torno da segurança pública,
da mobilidade urbana, porque essas questões foram
base, digamos assim, das revoltas sociais do mês de
junho, e é a essas que nós temos que responder com
mais eficácia e com mais coragem.
Aqui é que eu quero ver coragem, porque aqui
é coragem de enfrentar os juros, aqui é coragem de
enfrentar a banca. Aqui eu quero ver! Aqui nós temos
que apoiar a Presidente da República, temos que falar
para ela que é aqui que nós temos que tratar do assunto. Já chega de aumentar juros, pelo amor de Deus!
Transparência, porque o saque que é feito ao Brasil,
o assalto, o roubo praticado pelos juros tem que ser
denunciado. E esse é feito legalmente, abertamente.
Três pessoas se reúnem e resolvem aumentar a taxa
de juros. Quem é que ganha com esse aumento de
taxa de juros?
Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. E digo isso, Sr. Presidente, porque repousa aqui na Mesa do Senado requerimento que pede
urgência, porque estava no levante das ruas, sobre o
Plano Nacional de Educação, mandado pelo Presidente Lula em 2010. Passamos pela Câmara, passamos
no Senado, já tem parecer em uma Comissão, e não
consegue chegar ao plenário, porque trata de investir
10% do PIB em 10 anos. E investir 10% em dez anos
significa tirar da banca. Esse que é o problema.
Aqui, deve-se botar transparência nesse assunto.
Transparência é isto: vamos botar os 10% do PIB na
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educação, para garantir educação de qualidade para o
nosso povo? Vamos dar transparência a esse assunto?
Pois vamos votar, Presidente. O requerimento está
na mesa, está pronto para ser votado, já há um parecer. Todos nós já discutimos esse assunto fartamente.
Eu sou da Comissão de Educação desde o primeiro dia em que cheguei ao Congresso Nacional. Quando
o Lula mandou esse plano para cá, nós começamos a
debatê-lo na Comissão de Constituição e Justiça. Nós
o debatemos na Comissão de Assuntos Econômicos,
e não existe, sinceramente, nenhuma razão para o
assunto já não estar aqui, no plenário. Nem haveria
necessidade de ir à Comissão de Justiça, francamente. Não há questão constitucional praticamente a ser
tratada no Plano Nacional de Educação. O que existe
é a necessidade de ser votado. Para nós será uma
vergonha chegar ao final do ano de 2013, três anos
depois de ele ter chegado ao Congresso Nacional, e
dizer: “Não votamos o Plano Nacional da Educação”,
que é o plano 2011/2020. É para 2020, mas nós estamos em 2013 e ainda não concluímos sua votação.
Então, peço a V. Exª que leiamos o requerimento,
que está aqui, na mesa, com a assinatura de quase
todos os Líderes partidários, para que possamos trazer
o projeto para votação no plenário do Senado Federal.
Estive, ontem, representando exatamente o Senado na reunião do Conselho Nacional de Educação
e dos Conselhos Estaduais de Educação, convocado
que fomos pela Presidente do Conselho de Educação
do Estado de Sergipe, a Srª Eliana Borges, Conselheira Presidente do Conselho Estadual de Educação
de Sergipe; convocado, digo assim, pelo Prof. Lima,
Presidente do Conselho Nacional de Educação, para
uma plenária com todos os conselheiros do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de
Educação e do Conselho Municipal de Educação do
Estado de Sergipe.
Ali, estive em meu nome, em nome do Congresso
Nacional, e fiz referência aos nossos Senadores, que
estavam naquele momento na reunião da Comissão
de Educação, representantes do Estado de Sergipe:
Senador Amorim, Senador Valadares, Senadora Maria
do Carmo. Uma sessão aberta pelo Governador em
exercício Jackson Barreto, representando, evidentemente, ali, o Senador Marcelo Déda, que se está convalescendo, recuperando-se de tratamento que faz,
respondendo a uma doença grave, a um câncer que
ele adquiriu e que enfrenta com aquele ardor patriótico
e de lutador que ele sempre teve; com representação
ampla da sociedade brasileira, não só a sociedade de
Sergipe, especialmente, mas a do Brasil inteiro, porque
os conselheiros estavam todos ali; reitores de universi-
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dades federais e estaduais. Então, uma representação
ampla, um debate elevado.
Participei de uma Mesa, depois da abertura, com
o Prof. Luiz Fernandes Dourado, que fez um balanço
do plano anterior e do que significa o novo Plano Nacional de Educação, do Plano de Desenvolvimento da
Educação, que foi examinado pelo Presidente Lula e é
o que está em vigor; com Francisco das Chagas Fernandes, do Fórum Nacional de Educação, Conselheiro
também; com o Conselheiro Antônio Ponciano Bezerra, do Conselho Estadual de Educação, uma Mesa em
que houve um debate de uma qualidade extraordinária. Quem conhece o Chagas sabe muito bem da sua
caminhada pelo Brasil inteiro, discutindo a educação.
Isso, há muito tempo. Não é de agora. Antes mesmo
– ou principalmente até – do governo do Presidente
Lula, essa turma já caminhava pelo Brasil, em defesa
da educação pública gratuita, de qualidade, que tenha
o peso e a relevância que o nosso povo merece.
Então, Sr. Presidente, fizemos ali um debate num
tom que significa a exigência do Brasil. Não é possível.
Nós não podemos admitir.
Convidei, inclusive, os conselheiros para que
venham para cá, venham para o Congresso Nacional.
Vamos lotar as galerias do Senado. Vamos ocupar
essas galerias juntamente com a União Nacional dos
Estudantes, com a União Brasileira dos Estudantes
Secundaristas, com os fóruns de educadores de várias
organizações existentes no País, para fazermos uma
cobrança, objetiva e direta. Nesse caso, não é exatamente ao Congresso Nacional. É ao Senado Federal.
A matéria está conosco. Está em nossas mãos.
Não existe razão nenhuma, nenhuma mais. Fizemos inúmeras audiências públicas. Talvez a audiência
que falte seja a audiência do Plenário. Se quisermos
debater mais, façamos uma audiência aqui, uma audiência geral, no plenário do Senado Federal, para
discutir os últimos detalhes. Em seguida, vamos votar.
Acho que não cabe mais esperar para votar o Plano
Nacional de Educação.
Nós queremos garantir as fontes de investimento. Aprovamos ao final, depois de uma peleja que travamos aqui, no Congresso Nacional, na Câmara e no
Senado, a destinação dos recursos dos royalties e do
Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Estamos
examinando matéria do Senador Ferraço, que também
destina os bônus dos leilões para a educação.
Está tramitando – e o Senado pode examinar
também, nas matérias de esforço concentrado – projeto que encaminhei, destinando os recursos dos royalties da exploração mineral para a educação. Por quê?
Porque mesmo com o esforço extraordinário realizado
pelo torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva e pela
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Presidente Dilma, se mantivermos as fontes atuais de
financiamento da educação, os atuais investimentos,
mesmo com royalties, mesmo com o Fundo Social do
Pré-Sal, se não buscarmos outras fontes, nós vamos
demorar ainda uns 50 anos para alcançarmos os países em desenvolvimento em termos de qualidade da
educação, em termos de compromisso com os nossos formadores, os professores, ou do que seja um
professor, uma escola, porque nós vivemos a loucura, no ensino público brasileiro, de um professor em
três escolas. Isso é algo que não pode continuar. Não
pode ser aceito.
Dar essa qualidade e preparar bem o nosso povo
responde a todas as outras coisas. Por que se deve investir maciçamente em educação? Por que não temos
físicos, por que não temos geólogos, por que não temos geofísicos? Porque falta professor de matemática.
A quantidade de engenheiros! Os empreendimentos
que o Brasil precisa realizar para desenvolver a sua
infraestrutura estão exigindo que se tragam profissionais de outros países, que já atuam no Brasil, porque
não temos médicos suficientes, não temos enfermeiros
suficientes, nem mesmo farmacêuticos para a pesquisa, para a ciência do nosso País. É para isso que nós
temos que ter educação de qualidade, e isso não é
gastança. Isso é investimento. Querer dobrar os gastos
com educação significa investimento na qualidade e
na eficiência da formação do nosso povo.
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de ver lido e
votado esse requerimento, pois eu o considero fundamental, importantíssimo, para dar a celeridade que
precisa ao Plano Nacional de Educação.
Não é possível aceitar. Não vamos ficar aqui,
esperando que um dia alguém resolva trazer o plano
para cá. Esse plano é uma exigência. Vamos votá-lo.
Vamos mobilizar os Senadores.
O que está acontecendo? Nós, que nos sensibilizamos tanto com aquilo que vira modismo, não vamos
nos sensibilizar com a educação pública, com o Plano
Nacional de Educação, que está aqui, no Senado Federal? Eu não ouço uma palavra sobre isso. Fez-se um
esforço concentrado com a pauta das ruas. E o Plano
Nacional de Educação? Por que não o conseguimos
votar? Qual é a dificuldade? Onde repousa a dificuldade de se votar o Plano Nacional de Educação? Nas
mudanças que queremos realizar? Nós as faremos
aqui, no plenário.
Temos feito isso seguidamente. Seguidamente
temos votado emendas, mesmo quando não há consenso absoluto. Mas há o debate, há a discussão e
se vota; e se chega a uma conclusão positiva para o
Senado e para o País.
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Então, quero registrar, Sr. Presidente, esse acontecimento no Estado de Sergipe. Ali, representei o
Senado Federal, numa reunião do Conselho Nacional
de Educação, dos Conselhos Estaduais de Educação,
de inúmeros Conselhos Municipais de Educação e de
inúmeras entidades e fóruns que se reuniram naquela
cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Esses
conselheiros todos vão se reunir com a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação. Estão em
processo de mobilização. Quem sabe vão ter que acampar por aqui! Também os estudantes, através da UNE e
da Ubes, provavelmente também vão ter que acampar
por aqui, para que a gente possa garantir isso, que é
a peça mais importante do projeto em perspectiva do
Brasil. Nós que estamos buscando retomar esse projeto de desenvolvimento do País.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Educação é isto: é mais formação, mais
preparo, elevação cultural, para que a gente ponha o
Brasil no patamar que o seu povo merece. É esse merecimento que nós queremos alcançar com a votação
do Plano Nacional de Educação, Sr. Presidente.
Apelo, mais uma vez, para que o requerimento
que está a menos de meio metro das mãos de V. Exª
seja efetivamente votado, para que a gente possa honrar a luta que o povo desenvolveu nas ruas do Brasil
inteiro, já há muitos e muitos anos, para ter uma educação de qualidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Inácio Arruda, como Líder do PCdoB e destacado
defensor da educação.
É importante, sim, que logo apreciemos o Plano
Nacional de Educação.
Se temos algumas diferenças aqui ou acolá, acho
que os Senadores poderão, perfeitamente, dirimi-las e
aqui votarmos. Acho que o propósito de V. Exª, espero,
seja respeitado e aprovado por todos os Senadores.
Tem a palavra agora o Senador Roberto Requião.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Pois não.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Apelo a V. Exª só para que a gente possa
votar o requerimento. Ler, pelo menos, o requerimento,
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porque vai ficar uma situação complicada. Parece que
não há explicação para a gente dar ao distinto público.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Senador Inácio Arruda,
estou sendo informado de que, regimentalmente, o
requerimento precisa ser lido e apreciado antes da
Ordem do Dia.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Mas, para ler, se o senhor puder me
arranjar o requerimento, eu leio daqui.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Leitura também antes da
Ordem do Dia. Portanto, será lido amanhã, na sessão
de amanhã.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Está bem. Vou arranjar uma cópia e
vou fazer a leitura dele.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – E, portanto, será lido e
apreciado amanhã.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Agradeço a V. Exª.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Pois não.
Ausente o Senador Roberto Requião, tem a palavra, como orador inscrito, o Senador Sérgio Souza,
do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Senador Suplicy.
Eu poderia vir hoje à tribuna falar sobre o fim do
voto secreto, e demoradamente. É um assunto que já
abordei outras vezes.
Fui designado Relator dessa proposta de emenda
à Constituição, aprovada na Câmara dos Deputados,
ontem; já fui Relator, aqui, da PEC nº 20, tendo como
primeiro signatário o Senador Paulo Paim; já fui Relator da Resolução nº 8, de autoria do Senador Pedro
Taques. Todas essas acabam, integralmente, com o
voto secreto. Dei parecer favorável, já aprovado, na
Comissão de Constituição e Justiça, e, agora, designado Relator também dessa proposta.
Entendo que nós estamos num ponto da democracia em que não precisamos mais de voto secreto.
Eu sei que há o temor de uma perseguição, mesmo que implícita, não explícita, por uma autoridade que
venha a ser sabatinada em uma das Comissões deste Senado e submetida a voto pelo Plenário no caso
de alguém que vote contra – é normal. Nós podemos
olhar nos painéis das votações das autoridades aqui,
e sempre há votos contrários, inclusive, em alguns casos, recusando. E há esse temor de, eventualmente,
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se sentir perseguido, mesmo que implicitamente, na
eleição ou na escolha de um Ministro do Supremo, do
Procurador-Geral da República ou na derrubada de
um veto. Mas acho que nós estamos num estágio da
democracia, já consolidada, que podemos abrir por
completo. No entanto, nós vamos ter que analisar se
há consenso.
Para votar uma proposta de emenda à Constituição, no plenário do Senado Federal, é preciso três
quintos das Srªs e Srs. Senadores, com 49 votos “sim”,
em dois turnos. Eu tenho acompanhado o posicionamento dos Senadores e preocupo-me se há 100% de
consenso em relação a essa PEC. Acredito que não.
A minha posição é clara. Eu acho que nós deveríamos acabar por completo, mas não sei se estamos
preparados para dar essa resposta à sociedade do
jeito que ela quer. Pretendo fazer isso; meu relatório
será nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Sr. Presidente, eu venho para fazer uma reflexão.
Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Eu quero cumprimentá-lo,
Senador Sérgio Souza. Acredito que o parecer de V.
Exª a favor do voto aberto para todas as circunstâncias, conforme, inclusive, V. Exª relatou na PEC 20, do
Senador Paulo Paim, é o que melhor responde aos
anseios da sociedade, a todas essas manifestações.
Acredito que, no próximo Sete de Setembro, jovens e pessoas em todo o Brasil estarão conclamando
a nós Senadores e Deputados que decidamos pelo
voto aberto para todas as circunstâncias, temas, autoridades e assim por diante.
Então, aqui expresso, pelo menos, o meu voto,
mas muitos hoje declararam... V. Exª deverá ver, nesses
próximos dias, a posição de todos nós, mas avalio que
é importante que V. Exª saiba a posição de cada um
de nós. Eu quero até tentar persuadir a todos: vamos
tornar aberto inteiramente o voto.
Permita dar um exemplo de notícia: a comissão
do Senado nos Estados Unidos aprovou a intervenção na Síria.
Eu teria votado contrariamente, porque tenho dito
que espero que o Presidente Barack Obama proceda
de acordo com as recomendações de Martin Luther
King Jr. – que ele saudou e homenageou na quarta-feira passada –, procurando sempre confrontar a força
física com a força da alma e não com meios bélicos.
No entanto, por 10 a 7, a comissão do Senado, abertamente, votou que, por 60 dias, prorrogáveis por mais
60 dias, poderá haver uma ação militar, sem a pre-
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sença de tropas terrestres, ali na Síria. Espero que os
Estados Unidos e demais países sigam a orientação
de Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU, que diz
que tem que haver a aprovação de todos os membros
do Conselho de Segurança da ONU, no qual China e
Rússia são contrários. Espero que possa haver um
caminho que não seja o bélico para a resolução dos
problemas da Síria.
Que bom que V. Exª aqui externa o ponto de vista
do voto aberto para todos os temas. Parabéns.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Senador Suplicy.
Eu hoje venho à tribuna para falar um pouco sobre o Brasil, sobre o que estou percebendo do Brasil
neste momento, e fazer uma reflexão sobre o passado.
Nós estamos falando de reforma política. Discutimos hoje na CCJ, demoradamente, uma minirreforma
eleitoral sob o argumento de que precisamos dar mais
transparência ao processo eleitoral e diminuir os custos
das campanhas, que são cada vez maiores. Nós não
vamos conseguir fazer os avanços na reforma política
que a sociedade quer e exige – é fato isso –, porque
não temos tempo hábil para discutir profundamente
cada um desses temas.
Disse hoje na CCJ que lamentava muito e que
nós temos que fazer um exame e reconhecer a nossa
meia culpa, senão a nossa culpa integral. Digo isso
porque estou aqui no Senado, sou suplente da Senadora Gleisi Hoffmann, há dois anos e três meses, e a
maioria está aqui há dois anos e oito meses. Poderíamos ter feito, poderíamos ter promovido uma reforma
política e estaríamos agora, neste exato momento, já
com isso sancionado. Mas não a fizemos e estamos
fazendo agora um remendo rápido para dar uma resposta – porque precisamos dar alguma resposta.
Vamos votar a matéria na semana que vem na
CCJ. Devemos votar, na semana do esforço concentrado, essa minirreforma eleitoral no plenário do Senado,
na semana do dia 16 de setembro. Vai para a Câmara. Vai ser votada até o final de setembro? Não sei.
Provavelmente, não. Mas eu disse hoje, inclusive, na
CCJ, que nem tudo aquilo que está lá muda o processo eleitoral, porque pode ser votado depois; vai valer
para as eleições de 2014, não tenham dúvida disso – a
Lei nº 11.300 foi de 2006 e valeu para as eleições de
2006. Então, nós podemos, sim, fazer uma reforma,
uma minirreforma eleitoral, atendendo à sociedade, e
que vai valer para as eleições de 2014, mesmo que
não seja votada, pela Câmara e pelo Senado, até o
final de setembro.
Antes de conceder o aparte ao Senador Walter
Pinheiro, acho que tínhamos de ir mais a fundo. Tínhamos de discutir, Senador Walter Pinheiro, por exemplo,
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reforma política pensando em partido político. Vamos
fazer a seguinte reflexão: o cidadão brasileiro votou
no Senador Walter Pinheiro, na Senadora Gleisi e, por
consequência, no Senador Sérgio, no Senador Eduardo Lopes ou no Senador Crivella, no Senador Suplicy,
na Senadora Ana Rita, ou votou no nosso partido? O
cidadão brasileiro sabe quais são os partidos dos deputados em que ele votou, dos vereadores, dos prefeitos e assim por diante? Então, temos de começar
a repensar isso, se a reforma política não tem de ser
mais profunda.
Agora, o que é partido político? Por que existe
partido político? Partido político é um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideologia, uma mesma causa. Querem ver? Vamos voltar um pouquinho
no tempo. Em 1966, nasceu, no Brasil, o Movimento
Democrático Brasileiro, cuja ideologia era redemocratização do País, fim da ditadura, eleições diretas para
presidente da República, direito de ir e vir, liberdade
de expressão. Defendemos isso, conquistamos isso.
Estatuímos isso, em uma Constituição, e elegemos
um presidente. Estava tão ávido o nosso sentimento
de democracia que tínhamos acabado de conquistar,
que cassamos um presidente. Isso é partido político.
E como está isso hoje?
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Walter Pinheiro, nobre representante da nossa querida Bahia.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT
– BA) – Senador Sérgio, acho que é mais do que correta e oportuna a abordagem de V. Exª. Também acho
que não dá para enxergar essa minirreforma como
algo completo, mas também não dá para desprezá-la.
Então, nós teríamos de trabalhar com os dois elementos. E, seguindo o raciocínio de V. Exª, o TSE aplicou
na eleição anterior, sem nenhuma lei, parte de coisas
que estamos colocando nessa minirreforma, como a
proibição de outdoor. A discussão começou no TSE;
materializou-se depois em lei, mas começou no TSE.
Nós tivemos aqui a oportunidade de encontrar, inclusive, a Ministra Cármen Lúcia – e, por sinal, quero aqui
deixar o registro do seu brilhantismo, da sua lucidez –,
uma mulher pequeninha, mas de uma firmeza, de um
conteúdo, algo que até nos anima. É legal sabermos
que temos no STF e no TSE uma figura da envergadura,
do quilate daquela Ministra, que aqui esteve, falando
conosco. Mas, olhe só, parte do que estamos discutindo vamos aprofundar, vamos provar. Se não vai haver
tempo até o dia 05 ou 06 de outubro, paciência! Se nós
conseguirmos produzir, dá até para ir ao TSE e dizer:
“Já produzimos uma parte”. É preciso saber o que é
possível o TSE absorver para as eleições de 2014 e
2016, como norma, como fez na eleição de 2006. Vamos fazer isso? E aí damos outro passo, como V. Exª
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chama corretamente bem! Se essa foi a minirreforma
possível, então vamos discutir agora, mesmo nos preparando para 2018, como V. Exª fala aí.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Para 2016.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT
– BA) – Nós precisamos colocar o dedo na ferida nessa coisa da organização partidária. Partido não pode
continuar alegando que quem manda é quem tem a
ata. Colocam-na embaixo do braço e controlam um
partido. Isso é cartel, não é um partido! É cartório, não
é partido! Portanto, é fundamental que aprofundemos.
Se não for possível em 2014, que se encaixe em 2016
ou em 2018. Mas, se ficarmos esperando 2016 chegar,
vamos discutir as mesmas coisas, Senador Sérgio: “Está
em cima da hora, não vai ser possível”. Está em cima
da hora, porque faltou coragem para cortar na própria
carne, para colocar o dedo na ferida da reforma política. É fundamental fazer isso. Não podemos perder a
oportunidade, indo, inclusive, ao encontro do clamor
da sociedade. Esse é o momento ideal para aprofundarmos esse debate: o financiamento nas campanhas,
o fim dos cabos eleitorais. Estou convencido de que
isso tem que acabar. É compra de voto legalizada. Isso
tem que acabar! Vamos aprofundar e dar outro passo
importante. Não podemos perder a oportunidade de
sacramentar aqui o voto aberto. Voto “salame”, em fatias! Isso é coisa para padaria, com todo respeito às
padarias. Não é possível! Vamos sacramentar o voto
aberto. A nossa PEC está aqui, a PEC 20; ela poderia ter sido votada. A da Câmara, que foi votada primeiro, é de 2001! A PEC do Fleury, Senador Sérgio,
é de 2001 e já havia sido votada em primeiro turno.
Estava dormitando, como diz o outro. Então, agora é
só pegar e votar. Vamos fazer isso e completar a obra.
Sacramenta-se o voto aberto para tudo e prepara-se
a caminhada para a reforma política, nessa linha de
raciocínio que V. Exª está colocando.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Senador Walter, veja só de quantos temas
importantes estamos tratando.
O Congresso Nacional faz uma lei, mexe na legislação, diariamente, o que muda o convívio das pessoas na sociedade. Veja só a importância que temos ao
eleger os nossos representantes, todos aqueles que
vêm para o Congresso Nacional e inclusive aqueles
que detêm mandato no Poder Executivo.
Veja a importância do voto. Nós temos que refletir
um pouco sobre isso. Quando eu cheguei ao Senado
Federal, em junho de 2011, nós estávamos aqui num
esforço concentrado para analisar dezenas de projetos de lei da reforma política, a maioria, inclusive, de
iniciativa do Presidente Sarney.
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O Sr. Walter Pinheiro (Bloco Apoio Governo/PT
– BA. Fora do microfone.) – Com comissão especial.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Com comissão especial. Alguns foram votados e
estão na Câmara, que não votou. Alguns não votamos
aqui e agora estamos de novo...
Naquele momento, empolgado que sou – não era
membro da CCJ naquele primeiro biênio, mas sou agora;
sou eleitoralista, sou advogado –, falei: “Quero participar
desse debate.” Eu ia às reuniões da CCJ, a todas elas.
Um dia, conversando com um colega, ele falou:
“Sérgio, não vai acontecer.” E eu: “Mas como não vai
acontecer? Eu estou vendo aqui que está acontecendo.”
Ele disse: “Eu fiz uma reunião no meu gabinete para
tratar desse assunto, com todos empolgados, mas um
cidadão, um assessor, que já trabalha no Senado há
décadas, o mais idoso da minha assessoria, não deu
palpite, embora seja quem mais entende. E indaguei
por que não se manifestou. Ele respondeu: ‘Eu estou
aqui há décadas e vejo isso todo início de legislatura.
Todo início de legislatura é a mesma coisa, e nada
acontece’.” E não aconteceu!
Todas as leis aprovadas, as reformas aprovadas
que mexiam no processo eleitoral foram feitas no afogadilho, inclusive algumas depois do prazo, ou seja,
um ano antes da eleição, como a Lei nº 11.300, de
2006. Mesmo assim o TSE considerou-a válida para as
eleições de 2006, porque entendeu que não mudava
o processo eleitoral, e, sim, a propaganda eleitoral, e,
sim, termos de uma candidatura.
Mas, veja só, Sr. Presidente, a importância do
voto do cidadão. Em 2010, tivemos eleições gerais.
No início de 2011, meses depois das eleições gerais,
em que foram escolhidos Senadores, Deputados federais
e estaduais, governadores e Presidente da República,
perguntou-se, numa pesquisa nacional: “Em quem você
votou para Deputado federal ou estadual?”, 80% da população brasileira não lembrava mais! Não lembrava por
quê? Porque não tem comprometimento com as causas,
porque não conhece a ideologia do partido desse cidadão, porque conheceu esse candidato durante o processo
eleitoral, na televisão ou num cartaz de esquina, e votou
na empolgação. É assim. E depois cobra uma resposta
do Congresso Nacional. E vivemos refém.
Agora, vou dizer algo às Srªs, aos Srs. Senadores e a todos aqueles que estão nos assistindo: 2014
será diferente. Sabem por que será diferente? O cidadão vai ser mais responsável, o cidadão está de olho,
o cidadão vai ter um voto consciente.
Em 2012, apresentei o Projeto de Lei do Senado
Federal nº 2, para incluir duas disciplinas no currículo
escolar. Uma delas, Cidadania Moral e Ética, no ensino fundamental, pensando que precisamos formar uma
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classe de cidadãos, para que, daqui a três, quatro, cinco
gerações, tenham um comprometimento de cidadania e
de ética muito mais elevado do que está hoje. Se compararmos como era o comportamento do cidadão em sociedade há 20, 30 anos e como é hoje e se imaginarmos
que vamos nesse passo, como será daqui a 30 anos?
Ponto dois: inclusão, no ensino médio, da disciplina Ética Social e Política. Fui indagado: “Mas política na
escola?”. Não é política partidária, não, minha gente,
nem política ideológica; é política de o cidadão conhecer seus direitos, conhecer seus deveres, saber qual é
a responsabilidade do seu representante, qual a sua
função no Parlamento ou no Executivo, e saber cobrar.
Naquele momento, com toda sinceridade, entendia eu,
Parlamentar, recém-chegado ao Senado Federal, que
o cidadão brasileiro estava alienado, alheio às grandes
causas, pensando: “Este Brasil é assim mesmo! Isto
é Brasil! Lá fora as coisas não acontecem, mas aqui
é assim! Lá fora é assim, aqui no Brasil é diferente!”.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Tendo vergonha de ser brasileiro. “Isso não vai mudar nunca! Sempre foi assim!”, quantas vezes ouvi isso.
Mas, de repente, Sr. Presidente, vejo a sociedade se levantar. A sociedade brasileira saiu, no ano de
2013, aos milhões, no mesmo dia, e foi às ruas para
dizer: “Eu não estou contente. Eu não estou contente
com o Parlamento, não estou contente com o Poder
Executivo, em todos os níveis. Vou ficar de olho”.
Vou dizer uma coisa para as senhoras e para os
senhores: mudou. Já mudou a forma de pensar no Parlamento, já mudou a forma de pensar no Executivo, já...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – ... melhorou e muito. Agora, Sr. Presidente...
(Fora do microfone.), ... podemos melhorar mais. Sabe
por quê? Porque o cidadão vai votar consciente em
2014. E por isso temos que criar uma regra eleitoral
que permita ao cidadão conhecer as propostas, não o
número e a imagem do candidato. Ele tem que conhecer o que pensa o candidato e o que pretende fazer.
Sabe qual é a diferença entre o público e o privado? Na vida privada, podemos fazer tudo aquilo que
quisermos, mas na vida pública só o que a lei permite.
Quer ver como o sistema é perfeito? Fomos eleitos em cima de uma plataforma partidária. O partido
político – está escrito no seu estatuto – tem que ter
uma função programática, uma ideologia. Em cima
dessa ideologia, eu, candidato a algum cargo executivo, inscrevo a minha proposta de governo, chamado
plano de governo, ofereço essa proposta à população,
entrego de casa em casa na cidade, como candidato
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a prefeito; entrego na cidade inteira, como candidato
a governador ou a presidente; falo nos programas de
rádio e televisão, dizendo: “A minha proposta para o
Estado, para a União, para o Município, é esta”. Coloco isso na forma de revista, de jornal, e entrego. Mas
a diferença entre o público e o privado é que só vale
no privado aquilo que a lei permitir.
Então, submeto isso ao crivo do eleitor, que deve
escolher a melhor proposta. Como ele vai saber qual
a melhor proposta se ele só ficou com a ideia fixa do
número e do nome? Porque partido político hoje é isto:
é uma sigla partidária e um número, não tem mais ideologia. Por isso a reforma é importante.
Mas, ao escolher aquele cidadão ser prefeito ou
governador ou Presidente da República, ele tem de
mandar ao Congresso Nacional a sua proposta de
campanha que foi sabatinada nas urnas. E manda à
Assembleia Legislativa, à Câmara de Vereadores, ao
Congresso Nacional essa proposta que foi sabatinada nas urnas, que aqui nós chamamos de quê? PPA,
Plano Plurianual, que vale por quatro anos. Por que
quatro anos? Porque é o período do mandato. Ultrapassa um ano no mandato subsequente, justamente
para que não haja paralisação das obras, para que haja
sequência. É inteligente! O sistema é perfeito! Mas, na
prática, não está funcionando, porque as pessoas nem
lembram mais qual era a proposta do cidadão.
Porém, em 2014, vai ser diferente. Eu acredito que
o cidadão vai estar muito mais consciente. Para minha
alegria, no tocante àquilo que eu pensava sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 2, que já foi aprovado nesta Casa e
que está lá na Câmara dos Deputados hoje, eu estava
errado do ponto de vista de que a sociedade brasileira
estava alheia às grandes causas. Porque a sociedade
se levantou, a sociedade foi às ruas, mediante as redes sociais, pelos meios que lhe foi possível, e disse
o que ela quer, disse como ela quer o Brasil. Ela quer
um Brasil mais justo, quer um Brasil mais barato, quer
um Brasil mais igual, quer um Brasil para os brasileiros.
É a reflexão que eu faço, Sr. Presidente. Nós
vamos fazer um remendo do ponto de vista de reforma eleitoral, que vai valer para as eleições de 2014.
Espero que a chamada minirreforma seja em favor de
darmos a oportunidade de o cidadão escolher o melhor candidato, escolher aquele que vai ser o melhor
representante em 2014.
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Mas não podemos deixar de fazer uma reforma
política profunda, refletindo a questão da existência,
da necessidade e da forma de apresentação de um
partido político, discutindo unificação de eleições e
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discutindo obrigatoriedade de voto. Nós temos que
também atacar esses pontos mais profundos.
É a reflexão que faço hoje, Sr. Presidente, agradecendo e desejando a todos uma boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Sérgio Souza.
Eu espero, inclusive, que votemos, para que possa
valer já nas eleições de 2014, na próxima terça-feira,
a questão relativa ao financiamento das campanhas,
inclusive com a proibição das contribuições de pessoas jurídicas.
Tem a palavra agora, como Líder, o Senador
Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento todos os que acompanham agora
esta sessão, seja pela TV Senado, pela Rádio Senado
ou pela internet.
Também quero falar um pouco a respeito das
eleições.
Primeiro, quero trazer aqui um assunto que, tenho
certeza, incomoda muitos brasileiros, principalmente
aqueles que são constantes usuários do serviço aéreo.
Então eu quero, esta noite, falar exatamente do serviço
aéreo brasileiro. Mais uma vez ocupo a tribuna para
falar sobre o tema que, na verdade, é um tema recorrente nesta Casa. Trata-se da situação do transporte
aéreo de passageiros no Brasil, principalmente no que
diz respeito à questão dos abusos e dos desrespeitos
praticados contra passageiros.
É comum entre as empresas aéreas – e essa é
uma prática bastante visível em Brasília – imporem
exagerada variação nos preços das passagens. Dependendo do dia da semana, os valores diferenciam muito.
Pior ainda se o bilhete for adquirido em data próxima
ao dia da viagem. Nos feriados e nos períodos de férias
escolares então, eles se multiplicam absurdamente. É
só haver um feriado que os preços das passagens aéreas sobem às alturas. Seria normal se as variações
nos preços das passagens ocorressem com base na
lei da oferta e da procura, em razão do aumento do
fluxo de passageiros, mas não é isso o que acontece.
Na verdade, a absurda variação de preços das
passagens aéreas no Brasil é fruto de uma estratégia
mercadológica oportunista, que visa a tirar o máximo
de proveito dos clientes. Repito: tal prática não se dá
apenas em razão da lei da oferta e da procura. Resulta, isto sim, de planos ambiciosos fundamentados na
tese do aproveitamento das circunstâncias. No entendimento popular, o nome disso é ganância, para não
dizer que é mesmo caso de polícia.
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Mas as coisas não param por aí. Há outros problemas que desagradam profundamente os passageiros
do transporte aéreo no Brasil. É o caso, por exemplo,
das abusivas taxas para remarcação de bilhetes. O
cliente que precisar remarcar um bilhete de passagem,
por não poder viajar na data marcada, poderá gastar
com as taxas de remarcação mais do que o próprio
valor que ele pagou na passagem.
Por vezes, sai mais em conta deixar o que foi
pago para os cofres da empresa do que tentar trocar
o voo usando a mesma passagem.
Não bastasse tudo isso, as costumeiras violações
e extravios de bagagens são outro absurdo que incomoda muito os passageiros. É bem verdade que essas
transgressões não são uma exclusividade nossa, mas
aqui ocorrem com abundante frequência.
Apesar de estarem submetidas a um dos códigos
de defesa do consumidor mais avançados do mundo,
como seguramente é o nosso, e mesmo sofrendo a
regulamentação e fiscalização da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), nossas companhias aéreas
dão a impressão de fazer o que bem entendem e da
maneira que melhor lhes apraz.
Portanto, apenas posso supor que há no mercado
brasileiro um problema chamado falta de concorrência,
ou seja, o mercado de aviação aérea civil em nosso
País parece assumir características, podemos assim
dizer, oligopolistas, porque, afora um punhado de minúsculas companhias de atuação regional, contamos
apenas com cinco companhias aéreas maiores para
cobrir e explorar todo o nosso imenso território nacional. É pouco, é muito pouco.
Talvez isso explique que uma passagem aérea do
Rio de Janeiro para Fortaleza ou Natal, por exemplo,
possa custar mais caro do que uma passagem do mesmo Rio de Janeiro para Nova Iorque, Londres ou Berlim.
Outro exemplo: dependendo do dia da semana, a
passagem para o trecho Rio-Brasília, que é o trecho que
eu uso toda semana, um dos mais curtos entre as capitais
brasileiras e a Capital do País, pode custar até R$2,5 mil,
e, nos outros dias, R$200,00. Eu já tentei remarcar um
voo, numa quarta-feira, 10h da manhã, pois eu tinha que
atender a um compromisso no Rio e voltar para a sessão
deliberativa do Senado à tarde. Era um compromisso de
relevância com o Vice-Governador do Estado. Quando
fui ver o preço da passagem do voo, numa quarta-feira,
por volta de 10h da manhã, era de R$2,2 mil.
Um voo às 10 horas da manhã, numa quarta-feira,
por R$2,2 mil? Sendo que, vindo do Rio para Brasília,
na terça-feira, às 7h15 da manhã, eu paguei trezentos
e poucos reais. Quer dizer, devido à necessidade e à
relevância do compromisso, até para efeito do mandato,
da representação do povo brasileiro... Porque eu faço
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o seguinte: ainda que nós tenhamos a cota de passagens – e eu quero aqui registrar este ponto, Senadora
Ana Rita, a quem vou dar um aparte –, creio que não
só eu, mas os demais Senadores, creio que ninguém
compra passagem aqui no preço máximo porque quer.
Se fosse assim, “olha, é da cota mesmo, é da verba do
mandato, eu vou pagar o preço que tiver que pagar.”
Não; eu procuro a passagem mais barata. Eu pago a
passagem mais barata, de vez em quando até comprometendo horários, sacrificando, chegando mais tarde
em casa, mas visando o menor preço.
Quer dizer, pagar o menor preço, tratando com
zelo o dinheiro público com o qual é paga a minha passagem, para eu poder vir trabalhar. E quando chega
uma hora dessa, em que há um compromisso de relevância, a empresa aérea impõe um preço de R$2,2
mil? Quer dizer, é praticamente o valor de cinco ou seis
passagens por que eu pagaria normalmente; e eu tenho
que gastar em uma passagem só. Aí está o absurdo.
Mas eu concedo o aparte à nobre Senadora
Ana Rita.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Senador, eu quero apenas dizer que tenho plena
concordância com o que V. Exª está dizendo, porque
todos nós aqui passamos por situações muito semelhantes. Eu sou do Espírito Santo e já me deparei, por
exemplo, com situações de ter que remarcar uma passagem, que eu havia comprado no valor de R$600,00
ou R$700,00, para o dia que eu precisava viajar, e ela
estar a R$2 mil. Já deixei de viajar por causa disso,
porque eu acho um absurdo pagar um valor tão alto,
se há valores mais em conta.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – É.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Então, não existe, na minha opinião, um parâmetro
para a definição...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – A palavra é essa.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
–... de valor das passagens. E há uma coisa que eu
queria agregar à fala de V. Exª: além desses valores
exorbitantes – nós não conseguimos entender essa lógica do cálculo das passagens –, os horários de voos.
Por exemplo, do meu Estado hoje, nós só temos uma
possibilidade de voo direto pela manhã,...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – É.
A Srª Ana Rita (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
–... e uma possibilidade de voo direto à noite. Ou seja,
nós ficamos extremamente restritos àqueles horários
com aquelas empresas. Se queremos um voo direto,
só há uma única empresa que oferta esse voo direto,
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e isso nos deixa realmente com muitas dificuldades
nessa locomoção. Então, eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, precisamos inclusive
dialogar melhor com essas empresas, com a própria
Anac, para discutir melhor o valor das passagens, principalmente porque as condições estão cada dia piores. Era apenas para concordar com V. Exª, Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Agradeço o seu aparte, que está incorporado
ao discurso. Definitivamente, não há explicação razoável
para tal disparidade, como disse aqui a nossa Senadora.
Quais são os parâmetros? Se houvesse um parâmetro
entendível para a situação, tudo bem. Mas, qual é o parâmetro? Não há parâmetro, não há explicação nenhuma.
Eu entendo, nós entendemos, que os custos
operacionais de uma empresa aérea são elevados,
ainda mais quando há aumento do câmbio, considerando que parte dos seus insumos são importados e
que também elas sofrem os efeitos da elevada carga
tributária vigente no nosso País. Mas a questão não é
essa; o que caracteriza como abuso, repito, é principalmente a exagerada variação de preços das passagens para o mesmo trecho, os altos preços das taxas
de remarcação dos bilhetes e também o desconforto
dos assentos nas aeronaves.
As principais companhias aéreas do País reclamaram que estão passando por dificuldades financeiras
e, por conta disso, deverão receber ajuda do Governo
Federal. É sempre assim, quando entram em crise financeira, recorrem logo ao Governo em busca de ajuda.
E o que essas empresas oferecem em troca à
população? Elas oferecem cortes de serviços aos passageiros, reduzem o número de voos, demitem centenas de funcionários – como ocorreu recentemente
com a TAM, que demitiu mais de mil funcionários – e
ainda aumentam os custos das passagens, deixando
a população desassistida e praticamente sem ter a
quem recorrer. Notícias também dão conta de que a
Azul Linhas Aéreas terá de se explicar junto à Justiça
Federal por ter suspendido vários voos em Rondônia,
prejudicando as populações de importantes cidades
do Estado, a exemplo de Ji-Paraná.
Vejam, senhoras e senhores, que a maioria das
cidades brasileiras de médio porte tem população entre 100 e 500 mil habitantes e não conta com serviços
de voos regulares. Mesmo naquelas localidades onde
há voos regionais, os preços cobrados pelas passagens são tão exorbitantes que a maioria da população
local jamais cogita viajar de avião. Portanto, em vez
de apenas ajudar as companhias aéreas que tiveram
resultados financeiros ruins, deveria injetar-se maior
dinamismo ao setor, abrindo o mercado para a con-
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corrência com outras companhias internacionais interessadas em vir para o Brasil.
Já está mais do que na hora de se colocar o interesse da sociedade acima do interesse monopolista
de determinadas empresas privadas. Não digo isso por
desejar a volta da regulamentação tarifária das passagens aéreas, como ocorria no passado. O que a população reclama são tarifas justas, mais equilibradas,
serviços de qualidade, boa infraestrutura aeroportuária
e disponibilidade de voos em todo o País.
Lembro aqui o saudoso correligionário do Partido e
ex-Vice-Presidente do Brasil, nosso querido José Alencar,
grande nacionalista, que costumava defender uma política
de céu aberto para o País, para que houvesse mais concorrência no setor de aviação comercial. Como empresário, ele sabia muito bem que essa era a melhor forma
para forçar as empresas a respeitarem os consumidores.
Não faz muito tempo, a Presidenta Dilma Rousseff anunciou o seu plano de expansão do transporte
aéreo regional, mediante a instalação de centenas de
aeroportos em todo o País. Na ocasião, Dilma disse
que o objetivo do Governo é que 96% da população
brasileira esteja a menos de 100km de um aeroporto
apto para receber voos regulares. Para tanto, prometeu
investir R$7,3 bilhões em 270 aeroportos regionais.
Disse mais a Presidenta:
Sabemos que o Brasil terá horizonte até 2030,
2050, de crescimento exponencial da sua demanda. Teremos um país de classe média, e vamos
assegurar que essas pessoas utilizem o transporte aeroviário. Precisamos que os aeroportos
cheguem a essas pessoas. É inadmissível que,
para ir a uma cidade do interior, o passageiro tenha que pegar um avião para a capital e, depois,
não tenha como chegar ao interior.
Assim, Sua Excelência defende as mesmas teses do ex-Vice-Presidente e saudoso José Alencar.
Por tudo isso, é mister abrir o quanto antes o mercado brasileiro de aviação comercial. E entendo que a
solução de mercado continua a ser a mais indicada
para o nosso caso.
Então, fica aqui o registro dessa questão que nós
vivenciamos. Por causa do nosso trabalho, por causa
do nosso mandato, vivenciamos muito de perto essa
questão da variação de preços, de taxas, de multas,
enfim, porque ora temos de remarcar passagem, ora
um compromisso muda, ora aparece um compromisso
relevante e, quando isso acontece, nós não conseguimos a passagem no preço que comumente pagamos.
Fica aqui o nosso registro, para que realmente
possamos analisar isso com cuidado.
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Eu quero também, nesta noite, falar um pouco
daquilo que estamos vivenciando no momento. Hoje na
CCJ, houve um debate amplo a respeito do que alguns
estão chamando de minirreforma. Na verdade, não é
uma minirreforma; nós não estamos tratando – e não foi
tratado hoje na CCJ – de questão de reforma política,
porque não estamos tratando da reforma no sistema, não
estamos tratando de mudanças na política; nós estamos
tratando de reforma no sistema de eleição. Então, não
podemos chamar isso de minirreforma. Porque, quando
falamos de reforma política, nós estamos falando daquilo
que depende de PECs para mudar, estamos falando da
mudança no sistema político. Essa minirreforma, como
está sendo chamada, na verdade, significa apenas mudanças no sistema da eleição.
Hoje o amplo debate havido na CCJ mostrou o
quanto o assunto é rico. Quando falamos desse projeto na reunião de Líderes, há três semanas, que foi o
início do projeto do Senador Romero Jucá, havia entre
os Líderes uma convergência muito forte em todos os
assuntos. Quando o projeto chegou à CCJ, só hoje,
ele recebeu 35 emendas. Isso para vermos o quanto o
assunto é rico. Houve emendas que contribuíram, como
as sugestões do Senador Cássio Cunha Lima – que
elogiei hoje na CCJ –, que tratou muito da questão da
televisão e também da questão do comício.
Houve muitas sugestões que realmente melhoraram o projeto. Então, nós temos, realmente, de discutir.
Mas eu quero dizer – tenho dito isso na minha base,
tenho falado sobre isso com o Partido – que algumas
mudanças têm de acontecer na próxima eleição. E, pelo
visto, no que se está convergindo é quanto à questão –
vamos dizer que já apaziguada – de que vamos permanecer com os 90 dias de campanha e os 45 dias de TV.
Mas uma mudança importante é o fim da visualização,
através de placas, em vias públicas. Vai ser discutida a
questão da propaganda em bens particulares. Haverá
um debate quanto a isso, e que é importante.
Eu apresentei uma emenda, porque, dentro do
projeto, foi falado de uma limitação com respeito a
adesivos em automóveis, restringindo a uma medida
máxima de 50 por 40. E eu coloquei a emenda para
que fosse aprovado o chamado microperfurado, que
ocupa o para-brisa traseiro total dos veículos. E isso
foi acatado. Então, são assuntos que realmente exigem
um debate aprofundado.
Quer dizer, se essas pequenas mudanças já causaram um debate tão longo hoje, na CCJ, imagine isso
num plenário com 81 Senadores? Imagine isso num
plenário com 513 Deputados? Quer dizer, realmente,
a discussão é longa, mas importante.
Agora, eu finalizo.
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E tenho trazido também outro questionamento.
Nós vemos aí as manifestações...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) –...nas ruas, legítimas. É claro que agora
nós vemos que o que sobra das manifestações é mais
vandalismo do que qualquer outra coisa, principalmente no Rio de Janeiro. Mas, independentemente disso,
como se iniciou, nós vemos que é justo, ou seja, pedindo saúde, mobilidade pública, transporte, enfim.
Mas eu quero chamar a atenção aqui que não
adianta ir para as ruas e gritar, fazer tantos pedidos se,
na hora em que efetivamente esses manifestantes têm
o poder de mudar alguma coisa, eles não fizerem nada.
A que estou me referindo? Nós tivemos uma eleição
suplementar – é a primeira, e até agora a única, eleição pós-manifestações –, que foi a eleição na cidade
de Barra do Piraí, onde nós do PRB representamos
contra o prefeito eleito, que foi cassado, com provas
– é claro – de compra de votos, com abuso do poder
econômico, abuso do poder político.
O prefeito foi cassado e o Presidente da Câmara, que é do PRB, assumiu o mandato. E foi marcada
a eleição suplementar – a única, eu repito –, depois
das manifestações. E nós ali tivemos um resultado que
aponta para o que vai acontecer em 2014.
Para se ter uma ideia, Presidente, Senadoras,
Senadores, o candidato vencedor teve 26 mil votos; o
segundo colocado, que foi o do PRB, teve 19 mil votos; e os votos brancos e nulos foram mais de 15 mil
votos – vemos aí um número muito grande.
Então, o que eu tenho trabalhado partidariamente na minha base? Quem quer realmente mudanças,
quem quer ver mudanças realmente, a hora... Agora é
manifestação, agora é reivindicação, mas em 2014...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – ... é o voto. Quem vota em branco, quem
anula o voto achando que tem muita consciência ou que
é protesto, não é protesto e não é consciência, pelo contrário. Quem vota em branco e quem anula o voto está
dando condições para que o que está aí se mantenha.
Então, eu tenho chamado a atenção para isso, tenho conclamado a todos para se falar isso na família, na escola,
na faculdade, no trabalho, na igreja, enfim, em todos os
lugares, que o voto consciente não é o voto em branco.
Então, vamos às reivindicações, mas vamos usar
a ferramenta que temos, que é o voto para mudar o
que está aí.
Essas são as minhas considerações.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – RS) – Obrigado.
Meus cumprimentos, Senador Eduardo Lopes,
pelas considerações a respeito dos preços de passagem que preocupam a todos os brasileiros e também
pelas ponderações sobre a importante reforma política
que estamos por realizar e votar a respeito.
Tem a palavra agora a Senadora Ana Rita, do
Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo, ela que
foi a Relatora da importante Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito sobre a Violência contra a Mulher,
onde realizou um trabalho de excepcional qualidade.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador.
Quero cumprimentá-lo, Senador Eduardo Suplicy,
que está presidindo esta sessão de hoje. Quero também cumprimentar os demais Senadores e Senadoras,
os ouvintes da Rádio Senado e os telespectadores da
TV Senado que nos acompanham permanentemente.
Isso é muito bom. Eu tenho recebido muito retorno de
vários cidadãos e cidadãs não só do meu Estado, mas
também de outros Estados que têm acompanhado o
nosso trabalho e o trabalho de todos os Senadores
pela TV Senado. Eu quero, inclusive, parabenizá-los por
isso. É muito bom esse acompanhamento e também
o retorno que temos recebido. Isso tem contribuído inclusive para melhorar cada vez mais o nosso trabalho.
Mas, Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna para
destacar a aprovação da Medida Provisória nº 620,
de 2013, a qual eu tive a honra de relatar ontem, por
unanimidade, na Comissão Mista.
Esta medida provisória, Sr. Presidente, tem uma
abrangência muito grande e uma repercussão, um impacto altamente positivo na sociedade brasileira, por
várias razões. Entre elas, a primeira, que é fundamental: ela regulamenta o Programa Minha Casa Melhor,
lançado em junho pelo Governo Federal, e trata da
concessão de crédito adicional de R$8 bilhões à Caixa Econômica Federal, destinados a financiar bens de
consumo duráveis às famílias de baixa renda beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha Vida.
Além de ampliar o volume de crédito autorizado,
a medida provisória estabelece que o Conselho Monetário Nacional tem a responsabilidade de definir quais
bens de consumo duráveis poderão ser adquiridos, os
valores máximos de aquisição e as condições dos financiamentos, como taxas de juros e prazos de pagamento.
Com a proposta, as famílias beneficiadas com o
programa terão acesso a uma série de utensílios domésticos que irão tornar mais confortáveis e dignas as
suas vidas, além de contribuir de maneira direta para
a movimentação da economia brasileira.
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Ora, digo isso porque, uma vez aquecido o mercado consumidor, teremos um novo impulso à atividade
industrial, com geração de mais empregos, ampliação
da renda da população, um ciclo virtuoso que só trará
benefícios à população.
Como a própria Presidenta Dilma disse, toda dona
de casa passará a ter à sua disposição instrumentos
modernos que garantam maior eficiência e conforto,
melhorando suas condições de trabalho.
Na verdade, Sr. Presidente, imagine uma dona
de casa que trabalha fora o dia todo, que se dedica
ao trabalho externo para ajudar no sustento de sua
família, e que, ao chegar em casa, não encontra, por
exemplo, uma máquina de lavar que possa lhe oferecer maior conforto, lavando com maior rapidez as suas
roupas. Agora, ela poderá ter isso, que é muito importante. Além disso, terá outros tipos de equipamentos
que vão facilitar muito a sua vida.
O pré-requisito para acessar o financiamento de até
R$5 mil, com taxa de juros de 5% ao ano e prazo de até
48 meses para pagar, é estar em dia com as prestações
do imóvel. Este é o requisito fundamental e necessário.
Com os recursos, as famílias poderão comprar móveis e eletrodomésticos, tais como televisão, geladeira,
sofá, computador, máquina de lavar e outros utensílios.
Por sugestão dos Deputados Otávio Leite e Eduardo Barbosa e da Deputada Mara Gabrilli, eu acatei
a Emenda nº 28, que guarda relação com a apresentada pelo Deputado Romário, porque inclui entre os
produtos a serem financiados os bens de tecnologia
assistida, que são aqueles que visam proporcionar autonomia, independência. É uma ampliação importante,
com enorme impacto social, uma vez que pessoas com
deficiência terão acesso a produtos que via de regra
são muito caros, quase que inviabilizando sua compra.
Vale dizer que a taxa de juros de 5% ao ano, ofertada por meio de cartão de crédito da Caixa Econômica
Federal, está muitíssimo abaixo do que é comumente
praticado no mercado financeiro brasileiro. A taxa média
anual cobrada pelo crediário é bem elevada, chegando a
61% para eletrodomésticos, 96% para decoração e podendo chegar a 93% em se tratando de artigos para ao lar.
Com juros baixos, o programa dará oportunidade
para que as famílias de baixa renda possam garantir
crédito de boa qualidade, tendo em vista a dificuldade
que essa parcela da população tem para conseguir
crédito mais barato no mercado, com custo e prazo
compatíveis com sua capacidade de pagamento.
Além do Minha Casa Melhor, tratamos também de
outro tema importante nesta medida provisória. Estou
me referindo ao Vale Cultura, ampliando o número de
empresas beneficiárias do Programa Cultura do Trabalhador, ou seja, aquela que poderá distribuir o Vale
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Cultura para os seus funcionários. A mudança permite
a empresas sujeitas à tributação pelo lucro presumido
ou arbitrado entrarem no Programa Cultura do Trabalhador. Hoje, apenas as que são tributadas com o lucro
real podem aderir. Com isso, nós vamos aumentar dos
atuais 2,8 milhões de empresas para 5,2 milhões de
empresas aptas a aderirem ao programa.
Tendo em vista a relevância social da medida provisória, achei oportuno também incorporar dois outros temas
que considero altamente importantes e que terão impacto
muito positivo para o País: o primeiro altera as regras para
certificação de entidades beneficentes de assistência social e a outra muda a Lei Pelé, a Lei do Desporto Nacional.
A alteração da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, conhecida como Cebas,
facilitará a certificação das entidades, desburocratizando e dando a devida celeridade ao processo, evitando
prejuízos a instituições que prestam relevante serviço
à nossa população, como as Santas Casas, Apaes,
Pestalozzis, CIEEs, enfim, entidades de renome que
acabam por ter problemas para cumprir as exigências
e, assim, manter a certificação e, consequentemente,
o atendimento à população.
Pela proposta, amplamente discutida com as
entidades e o Governo, dos débitos tributários dos
processos anteriores à Lei nº 12.101 serão cobrados
apenas aqueles relativos aos últimos 180 dias, que é
o prazo para que se conclua o processo de certificação. Além disso, serão considerados tempestivos os
processos protocolados até a data final do certificado.
Propomos ainda nova metodologia para certificação. A entidade buscará um só Ministério para a sua
certificação, conforme o enquadramento previsto na medida provisória, quer dizer, não mais precisará buscar a
certificação em mais de um Ministério. Por exemplo, se
for comunidade terapêutica, irá apenas ao Ministério da
Saúde; se for abrigo para idosos, somente ao Ministério
do Desenvolvimento Social. Enfim, otimiza os esforços
das entidades para a certificação e desburocratiza o
processo. E isso é fundamental. Nós sabemos o quanto
as entidades têm sofrido em função de uma burocracia
imensa para conseguir a sua certificação. E essa medida provisória disciplinou isso. Ela desburocratizou e vai
facilitar em muito todas essas entidades.
Atendemos ainda um antigo pleito das entidades pela retirada da vedação de os dirigentes serem
remunerados.
Com a nova lei, os dirigentes poderão ser remunerados com a limitação de que o salário bruto seja
inferior a 70% do teto do funcionalismo público e que
a soma de todos os salários dos dirigentes seja inferior
a cinco vezes esse salário máximo, quer dizer, com o
teto de hoje, não poderá ser pago salário superior a
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R$19,6 mil, e a soma de todos os salários não poderá
ultrapassar R$98 mil.
Colocamos essa trava para não permitir abuso
e garantir a gestão profissional das entidades, de forma a acabar com os problemas de má gestão que se
mostraram muito graves ao longo de todo esse período.
Eu quero dizer que essa medida é altamente importante, porque valoriza as entidades e as pessoas que trabalham, muitas vezes de forma voluntária. Com essa medida, essas pessoas poderão ser pagas pelos serviços que
prestam e também poderão ser profissionalizadas todas
essas entidades que prestam serviços para a sociedade.
Modifica as exigências para o cumprimento de gratuidade das entidades de saúde e educação, tornando
mais realista a exigência e não penalizando aquelas
que, apesar de atender às exigências, por uma série de
fatores, não conseguem comprovar esse cumprimento.
Destaco ainda, Sr. Presidente, a possibilidade de
certificação das casas de apoio que prestam acolhimento provisório de pessoas que fazem tratamento de
doenças graves e seus acompanhantes, a retirada da
destinação de 60% das vagas para o SUAS, a possibilidade de certificação de entidades que acolhem idosos sem a exigência da gratuidade para o atendimento,
enfim, mudanças singelas na certificação em favor de
um processo mais célere e profissional, com vistas a
garantir o atendimento à população por essas entidades.
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, introduzimos o que podemos chamar de modernização da
administração esportiva no Brasil, fruto da articulação
com o movimento Atletas pelo Brasil.
Este movimento congrega atletas que fizeram
história no esporte nacional, tais como Ana Moser,
Raí, Joaquim Cruz, Cafu, Dunga, Edmilson, Fernanda Keller, Fernando Scherer (o Xuxa), Hotência, Giovani, entre muitos outros, que têm se mobilizado para
garantir que os grandes eventos esportivos em nosso
País deixem um legado para o esporte nacional que
vá além das obras de infraestrutura, dos estádios, mas
que crie efetivamente as bases para o florescimento de
uma política pública para o esporte nacional.
Portanto, nossa contribuição foi incluir na medida
provisória algumas regras para adequar a gestão do esporte e suas manifestações ao cenário atual de formulação de políticas públicas, especialmente quanto à profissionalização e a qualificação dos dirigentes esportivos.
Propomos alterar a Lei Pelé no sentido de regular o
processo de eleição para dirigentes esportivos, vedando
a prática de reeleições ad infinitum, ao restringir os mandatos em quatro anos e permitir apenas uma reeleição.
Assim, garantimos, no texto do projeto de lei, a
exigência de gestão profissional, a democratização
no interior dos entes da administração do desporto, a
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lisura dos procedimentos de eleição e a ampliação da
representatividade dos respectivos dirigentes.
Como frisou muito bem Ricardo Vidal de Oliveira,
do Atletas pelo Brasil, da mesma forma que é importante a participação da sociedade na construção das
políticas do País, é fundamental a participação dos
atletas na política desportiva brasileira.
Paralelamente a isso, procuramos aprimorar a
transparência nos procedimentos administrativos, bem
como aperfeiçoar os mecanismos de prestação de contas, em harmonia com as atuais tendências de profissionalização da gestão esportiva e com a nova Lei de
Acesso à Informação, no tocante àquelas entidades
que captam recursos públicos.
Entendemos, Sr. Presidente, que tais ações podem atribuir eficiência à administração das finanças
direcionadas a fomentar o esporte, o que tende a combater fraudes e desvios de recursos públicos.
Com essas medidas, não tenho a menor dúvida
de que estamos dando importante passo na consolidação do cenário desportivo nacional, aprimorando mecanismos de gestão e reconhecendo o esporte como
um direito humano fundamental, como uma prática
sociocultural relevante para a busca do bem estar e
do lazer, tendo em vista a construção de um legado
que transcenda a realização da Copa do Mundo e dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos em nosso País.
Sr. Presidente, quero aqui também reafirmar o
nosso compromisso com essa luta. Entendo que é uma
luta altamente importante para a sociedade brasileira
e para todos os desportistas.
Contudo, em particular, quero aqui fazer o registro de que alguns atletas estiveram em meu gabinete,
logo após a aprovação da medida provisória, fazendo
um agradecimento. E eu digo que foi a partir da luta deles, a partir da mobilização dos Atletas pelo Brasil que
nós conseguimos aprovar na medida provisória essa
grande contribuição na mudança da Lei Pelé. Destaco
aqui a Carmen de Oliveira, a primeira mulher brasileira
a vencer a corrida de São Silvestre; destaco o Ricardo Vidal de Oliveira, o Ronaldo da Costa, o Romualdo
Dantas, entre outros que lá estiveram.
Em nome deles, quero aqui agradecer a todos os
atletas que compõem esse movimento Atletas pelo Brasil,
pela importante contribuição que eles deram, trazendo
essa manifestação ao Senado Federal, trazendo a sua
reivindicação, que foi acolhida por nós com muito gosto.
Conseguimos juntos construir esse caminho,
essa possibilidade da inclusão na medida provisória,
que esperamos seja votada ainda hoje na Câmara dos
Deputados e, brevemente, se possível na próxima semana, aqui no Senado Federal.
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Encerro a minha fala, manifestando a minha alegria e a minha satisfação de poder ter contribuído na
relatoria da Medida Provisória nº 620, de 2013, trazendo grandes benefícios para a população brasileira.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Rita, pelo seu empenho e dedicação em
avaliar e dar o seu parecer favorável, aprovado na Comissão Mista, à Medida Provisória nº 620, sobre os
mais diversos aspectos, inclusive nas áreas da cultura e educação, em benefício da população brasileira.
Tem a palavra, agora, o Senador Randolfe Rodrigues, do PSOL, representante do Amapá, Líder do PSOL
no Senado Federal. Em seguida, terá a palavra o Senador Eduardo Amorim. Ainda a seguir, se um dos senhores puder presidir a sessão, eu ainda falarei nesta noite.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, utilizo a tribuna para seguir vários pronunciamentos de colegas
Senadores, nesta tarde, nesta noite, que se sucederam aqui para se reportar à proposta de emenda à
Constituição que foi aprovada ontem na Câmara dos
Deputados, e que agora está conosco, que trata do fim
do voto secreto no Parlamento.
É verdade, Sr. Presidente, que nós tomamos a
iniciativa primeiro do que a Câmara; é verdade que foi
de nossa iniciativa, muito antes da Câmara, há quase
um ano, há oito meses, votar aqui a proposta de emenda à Constituição, que, na Câmara, recebeu o nº 196,
de iniciativa do Senador Alvaro Dias, para por fim ao
voto secreto em uma situação específica, a hipótese
de cassação de mandatos parlamentares. É verdade
que tomamos essa iniciativa, que nós a encaminhamos para a Câmara, e essa iniciativa, lá, ficou parada
durante meses; e só após muita pressão da opinião
pública, há pouco tempo, foi instaurada uma comissão especial na Câmara para tratar dessa proposta
de emenda à Constituição. É verdade!
É verdade também que nessa iniciativa, das quarenta reuniões necessárias para apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nº 196, lá, que saiu daqui,
do Senado, só foi feita uma reunião, até a malfadada
reunião da Câmara dos Deputados que não cassou o
mandato do Sr. Natan Donadon, mostrando total negligência com o tema do voto secreto.
É verdade também, Sr. Presidente – e tem que
ser dito –, que o primeiro turno de votação da proposta que foi votada ontem na Câmara dos Deputados
ocorreu há sete anos, em 2006, ou seja, ela poderia
ter sido votada há muito tempo.
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Então, é verdade que a Câmara dos Deputados
só se mobilizou para votar essa proposta de emenda à
Constituição, que acaba com o voto secreto em todas
as circunstâncias, pressionada pelo maior vexame da
história do Parlamento brasileiro. Maior vexame, sim,
Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy!
Creio – e falo aqui na condição de historiador –
que o Parlamento brasileiro, nos seus anos de existência, na sua fundação no Império, em 1822, na existência como Assembleia Geral, no Senado do Império;
na sua existência republicana, a partir de 1891; na sua
instituição bicameral, de 1891; no seu período durante
a República Velha; na sua existência, inclusive, durante a ditadura do Estado Novo, quando o Senado foi
extinto e permaneceu como parlamento unicameral,
durante o período de 1937 até 1945; mesmo durante
os terríveis anos da ditadura militar, de 1964 até 1985;
nunca o Parlamento brasileiro, com certeza, passou
por um processo tão vexatório quanto o da situação de
ter votado para manter nos seus quadros, como membro do Parlamento brasileiro, um presidiário. Manter,
nos quadros do Parlamento brasileiro, como membro
do Congresso Nacional brasileiro, um presidiário é o
cúmulo do vexame, do constrangimento a que o Parlamento nacional poderia se submeter.
Agora, Sr. Presidente, o que fazer diante do vexame? A quem alcança o vexame? A quem alcança o
constrangimento? Nós podemos dizer que não estamos
nem aí, que isso atinge somente os Deputados, mas,
convenhamos, não é verdade; isso atinge o Parlamento.
A não cassação de um Deputado Federal presidiário é
a derrota de todo o Parlamento, é o constrangimento de
todo o Parlamento, é o vexame de todo o Parlamento.
Ato contínuo a isso, quais as respostas que o
Parlamento pode dar sob o vexame diante da opinião pública, da sociedade brasileira, diante do Brasil,
diante da opinião pública brasileira estarrecida? Qual
a resposta que o Parlamento pode dar? No mínimo
são duas: uma, votar duas propostas de emenda à
Constituição. Uma acabando com essa possibilidade
jurídica que, na verdade, já está clara no próprio texto
da Constituição, no seu art. 15, que dispõe que aquele
que está preso não é detentor mais de direitos políticos. Por ora, se ele, preso, não é detentor de direitos
políticos, não poderia nem se cogitar exercer mandato político. Mas, por mais absurdo que pareça, foi isso
que a Câmara fez.
Para não restar dúvida sobre isso e ficar latente
e claro, o que temos que fazer? Votar a proposta de
emenda à Constituição, de iniciativa do Senador Jarbas Vasconcelos, que tem nesta Casa o nº 18, que
deixa claro, transparente e cristalino que decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal, transitada em
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julgado, representa perda automática de mandato de
parlamentar.
Mas não adianta somente isso se não resolvermos e não atacarmos a causa de todos os males há
muito diagnosticada: a figura do voto secreto. E o que
a Câmara dos Deputados fez esta semana, ontem?
Aprova o fim do voto secreto; porém, não aprova a
proposta de emenda à Constituição enviada pelo Senado há 6 ou 8 meses. Aprova uma outra proposta de
emenda à Constituição que estava lá há 6 ou 7 anos.
Essa proposta de emenda à Constituição, que acaba
com o voto secreto em todas as circunstâncias.
Quero dizer que essa era da minha preferência,
mas, pela urgência do tema, acharia de bom tom que
tivesse sido agilizada e votada a proposta de emenda à Constituição que foi encaminhada pelo Senado.
Só que ocorre, Sr. Presidente, Senador Eduardo
Suplicy, que a bola agora, para utilizar a linguagem futebolística, pertence a nós. A Câmara dos Deputados
a devolveu para nós.
A responsabilidade agora pertence a nós, do Senado. Está aqui. Foi encaminhada para cá a proposta
de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto em todas as circunstâncias.
Nesse momento, Sr. Presidente, nós vivemos uma
situação de crise no Parlamento nacional. Nós não
podemos tergiversar, em um momento de crise, sobre
essa situação concretamente dada, sobre a circunstância concretamente dada. Nós temos uma resposta
a dar, diante da situação colocada, sobre a existência
ou não do voto secreto. Diante dessa situação de crise, não me parece que cabe a nós tergiversar sobre
a proposta que foi encaminhada.
Essa proposta encaminhada para cá, Sr. Presidente, para apreciação no Senado, coloca o debate
também sobre o papel dos mandatos. E esse debate
sobre o papel dos mandatos, na verdade, não é de hoje.
Aliás, é um debate sobre a quem servem os mandatos,
e é um debate antigo.
É um debate até que vem da Revolução Francesa, se o mandato é imperativo ou se o mandato tem
que ser cumprido de acordo com o mandamento, de
acordo com o pensa o cidadão que delegou o mandato
ao eleito, ao representante; se o mandato é delegado
pelo representado ao representante, e o representante,
delegado esse mandato, tem que cumprir esse mandato de acordo com o que pensa o representado; ou
se esse mandato é, como se pensa nas democracias
representativas, representativo. Se é um mandato representativo, então cada um deve ter esse mandato
e deve atuar nesse mandato de acordo com a sua
consciência. Se assim for, se nós concluirmos que o
mandato é, por assim dizer, somente representativo,
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então nós desempenhamos o mandato de acordo com
a nossa consciência, e isso justificaria manter, em alguma situação, a figura do voto secreto.
Só que me parece, Sr. Presidente, que não é o
que a situação exige. Não é o que a situação exige e
não é o que a circunstância e a conjuntura exigem.
Falei desse debate do mandato imperativo, do
mandato representativo vindo da Revolução Francesa,
e é da Revolução Francesa que trago uma máxima de
um dos teóricos da Revolução Francesa.
Danton, na Revolução, dizia: “Em momentos de
crise, audácia, audácia, sempre audácia”.
O momento em que vive o Parlamento é concretamente um momento de crise. Em um momento de
crise como este, não resta nenhuma outra resposta
ao Parlamento, a não ser a resposta da audácia. Não
podemos tergiversar sobre a proposta que nos foi encaminhada pela Câmara dos Deputados. Agora, a palavra está com o Senado Federal. A opinião pública, a
consciência nacional nos exige uma resposta.
No próximo sábado, Dia da Pátria, no próximo dia
7 de setembro, os brasileiros estão sendo convidados
e convocados para ocupar as ruas por todos os cantos do País. Tenho muita confiança e fé de que esses
brasileiros irão pacificamente para as ruas para colorir
este País com a melhor cor que há de aparecer nessas
manifestações de rua. As melhores cores deste País
não são somente o verde, o amarelo, o azul e o branco
da nossa Bandeira. A melhor cor deste País é a cor da
cidadania; e a cor da cidadania só é pintada quando
o povo vai às ruas reivindicar que este País avance.
Nós, Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy,
que fomos forjados na luta política, nas lutas sociais,
na formação política da luta do povo brasileiro, sabemos muito bem a alegria que sentimos quando o povo
vai às ruas, quando o povo ocupa as ruas na luta por
seus direitos e na luta por ética e por justiça na política.
Não tenho dúvida de que uma das pautas – e é bom
que assim seja –uma das bandeiras das manifestações
de rua do próximo sábado será o fim do voto secreto no
Parlamento. E isso deve ser assim porque é o Parlamento
que está na berlinda hoje. Ainda não foi dada a resposta
mínima que a sociedade brasileira espera de todos nós.
Ainda não está na consciência dos brasileiros a votação
de ontem, na Câmara dos Deputados, pelo fim do voto
secreto. O que ainda está na consciência dos brasileiros
é a votação da semana passada, na Câmara dos Deputados, que manteve nos quadros do Congresso Nacional
alguém que teve que sair de lá algemado e que foi deslocado para a penitenciária, para a Papuda. É isso que
está na memória dos brasileiros.
Senador Aécio, é um prazer enorme, e faço questão de conceder um aparte a V. Exª, que trará, com
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certeza, uma contribuição inestimável para o meu
pronunciamento.
Concedo, com a maior honra, um aparte a V. Exª.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB – MG)
– Agradeço a V. Exª, queridíssimo amigo, ilustre Senador Randolfe. Já são 20h36 no relógio do plenário. Eu
estava no meu gabinete e ouvi parte do discurso de V.
Exª. Fiz questão de descer ao plenário para fazer aqui
um singelo aparte, pois não são muitas as oportunidades que temos tido, Senador Randolfe, neste plenário,
para discutir, para debater temas que efetivamente
interessam à sociedade brasileira. V. Exª, como eu, já
foi propositor de uma alternativa para o funcionamento
cotidiano ordinário do Senado, que possibilitaria que
tivéssemos, durante determinados dias da semana,
espaço para debates sobre temas que seriam antecipadamente definidos no Colégio de Líderes, mas fugiríamos da rigidez do Regimento, do sim ou não, do
vota contra, vota a favor. E V. Exª, nesta noite, traz um
tema que, de alguma forma, deve ter trazido perplexidade a muitos dos brasileiros, que, num determinado
momento, começaram a reconhecer no Congresso
Nacional, na Câmara e no Senado, um esforço para
reconciliar-se com setores importantes da vida nacional.
A grande questão e a grande realidade, ilustre Senador
e Presidente Eduardo Suplicy, é que há um enorme
divórcio hoje entre os representantes e os representados. Essa é uma questão de fundo, e deveremos
tratá-la, em todas as ocasiões, com a profundidade
necessária. Se continuarmos virados de costa para
o sentimento que emana naturalmente da sociedade
brasileira, cada vez mais será supérflua a participação
do Parlamento na vida nacional. Temos assistido, ao
longo dos últimos anos, a um fortalecimento do Poder
Executivo, em detrimento exatamente desta Casa do
Poder Legislativo. Nada exemplifica, nada retrata melhor esse distanciamento, essa desconexão do Parlamento brasileiro com a sociedade do que esse episódio
da última semana, em que a Câmara dos Deputados
não compreendeu a dimensão daquilo que estava em
votação. Nós sabemos que vivemos quase que num
Estado unitário no Brasil, de hiperpresidencialismo,
que, de alguma forma, ofusca e inibe a ação de representantes de outros Poderes. No momento, portanto,
em que conseguimos um avanço imensurável, que
foi a determinação por esta Casa de colocar os vetos
em votação, em discussão no máximo após 30 dias
da sua assinatura, da sua promulgação, talvez esse
tenha sido um dos principais momentos desta Legislatura, o momento em que a Casa que inicia o processo
legislativo é aquela que tem que dar a última palavra.
Nós sabemos que os vetos ficavam, enfim, por anos a
fio guardados em gavetas da Mesa Diretora da Câma-
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ra, sem que os Parlamentares tivessem oportunidade
de sobre eles deliberar. Preocupa-me, nesse sentido,
se, em relação aos vetos presidenciais, o voto aberto
significaria a possibilidade da pressão do Governo Federal, sobretudo sobre a sua maioria, para que esses
vetos não fossem, efetivamente, quando justos, quando necessários, derrubados. Ou será algo que vem na
direção daquilo que almeja a sociedade brasileira, que
é a votação aberta para todos os temas? O meu dever, com alguma experiência que adquiri nesta Casa,
tem sido trazer à luz esse debate, porque, da mesma
forma que é inconcebível que não tenhamos a votação aberta para cassação do mandato de determinado Parlamentar, que não tenhamos a oportunidade de
permitir que a consciência do Parlamentar oriente o
seu voto, sem as pressões que a nossa vida política
demonstram existir, sem perseguições, com as quais
a tradição do Parlamento acostumou-se a conviver, do
Poder Executivo central. Portanto, eu trago apenas ao
pronunciamento de V. Exª, muito mais vasto, tratando
de questões mais abrangentes, essa questão, que será
objeto de discussão já na próxima semana nesta Casa.
Será que devemos responder ao anseio da população
brasileira dizendo simplesmente – até porque a frase
é de melhor elaboração – que não há mais votação
secreta no Congresso Nacional ou deveríamos ter
cuidado com a discussão de votações que têm perfis
distintos, naturezas distintas e, portanto, oportunidade de pressão distinta? A pressão da sociedade é
sempre bem-vinda. Os Parlamentos só sobreviverão
enquanto essa pressão for bem-exercida. A pressão
do inquilino eventual do Poder sobre a sua base, para
que a sua vontade não seja alterada, por mais justa
que seja essa alteração, por mais que ela faça parte
da consciência, oriente a consciência de muitos Parlamentares, é algo que quero ainda aprimorar na discussão da próxima semana. É algo que quero trazer
à luz na próxima semana. No mais, cumprimento mais
uma vez V. Exª. Agradeço a paciência em ouvir este
aparte, mas é um tema muito importante, que busca
exatamente o que todos queremos: uma reaproximação, uma reconciliação do Parlamento brasileiro com
a sociedade brasileira.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Senador Aécio, a contribuição
de V. Exª só amplifica a dimensão do meu pronunciamento. Sou eu que quero agradecer o aparte de V. Exª,
que, reitero, amplifica a dimensão do pronunciamento
que faço nesta noite. E V. Exª traz um elemento para o
debate que é indispensável. Eu fico feliz, em especial,
com essa informação. Eu acho que é fundamental nós
realizarmos o bom debate aqui neste plenário.
(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O que nós não podemos é tergiversar sobre esse tema, deixar de debatê-lo. Temos
que trazer o debate para a Comissão de Constituição
e Justiça e, obviamente, realizar esse debate aqui no
plenário o quanto antes. Obviamente, eu sei que é
assim que V. Exª pensa. É o que a opinião pública, as
ruas irão manifestar, com certeza, neste sábado, Dia
da Pátria. Esperam uma manifestação firme do Plenário do Senado na próxima semana. Nós queremos,
tanto eu quanto V. Exª, um Parlamento forte e altivo.
Só interessa aos inimigos do Parlamento, só interessa
ao Executivo e só interessa aos inimigos da democracia ter o Parlamento enfraquecido e ter o Parlamento
derrotado. O aparte de V. Exª, para mim, trouxe o brilho
necessário para este pronunciamento. Muito obrigado,
Senador Aécio.
Senador Eduardo Amorim, é com prazer que
ouço V. Exª.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Obrigado, Senador Randolfe. Só para
acrescentar que o seu pronunciamento nos fala, nos
diz que este País ainda precisa proclamar muitas independências, e, com certeza, o Parlamento tem este
dever, tem esta obrigação: a independência de termos
o voto aberto. Mas este País, como o senhor mesmo
falou, cujo povo com certeza se manifestará nas ruas
no próximo sábado, precisa se livrar de muitas mazelas, precisa proclamar muitas e muitas independências.
Então, parabenizo o senhor pelo seu pronunciamento,
antecipando até o que o povo vai dizer no próximo dia
7 de setembro. Nós Parlamentares, escolhidos que
fomos, quando colocamos nosso nome à disposição
para servir, como os milhares e milhares de brasileiros
ao longo de nossa história também serviram, temos
esse dever, essa obrigação, e não podemos fugir deste
dever, desta nossa obrigação de, realmente, ajudar a
continuar a proclamar a independência deste tão sonhado e tão querido País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Eduardo Amorim, incorporo
todo o aparte de V. Exª, que amplifica esse debate necessário e que espero, de fato, ocorra na próxima semana.
Para concluir, Senador Eduardo Suplicy, quero só
trazer aqui – acho que é uma informação importante
para este debate – um rápido quadro da existência da
figura do voto secreto nos Parlamentos das democracias ocidentais para comparar com a nossa situação.
Esse rápido quadro comparativo nos trará uma reflexão
que eu considero necessária.
(Soa a campainha.)

975

Setembro de 2013

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –Vejamos algumas situações: na
Bélgica, o voto secreto existe somente nas nomeações
e indicações para as quais se exige do Parlamento a
apreciação, e a Câmara dos Comuns, a Câmara dos
Deputados na Bélgica, adota o voto secreto em concessões de naturalização, enquanto o Senado belga adota
o voto secreto para excluir membros de comissões; na
República Tcheca, as votações secretas são utilizadas
somente para eleições do Parlamento; na Dinamarca,
todas as eleições são públicas; na Alemanha, só existem eleições secretas para composição do Bundestag,
da Câmara dos Deputados; na Grécia, as eleições
secretas são empregadas somente em decisões que
autorizam procedimentos criminais; na França, as votações secretas só são utilizadas em eleições para o
Parlamento; na Hungria, a regra é a eleição aberta;
em Portugal, existem poucos casos de votação secreta; na Finlândia, a regra também é eleição aberta;
na Suécia, as votações secretas só são admitidas em
poucos casos de eleição no Parlamento; nos Estados
Unidos, a regra é eleição aberta; no Canadá, somente para eleição para a presidência das duas Casas a
eleição é secreta; na Itália, somente em alguns casos
específicos existe a regra da eleição secreta.
Eu faço essa rápida comparação, Sr. Presidente,
para trazer a seguinte reflexão: de todas essas democracias que acabei de citar, somente na nossa existe
a maior quantidade de situações de votação secreta.
Nós temos a votação secreta prevista na Constituição
da República para o presidente das duas Casas do
Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado; nós temos a votação secreta para apreciação de
veto, como já foi definido, previsto na Constituição da
República. Embora a Constituição da República diga
que a regra é o voto aberto, estabelece a exceção do
voto secreto para o veto.
E se estabelece ainda, nos Regimentos da Casa,
o voto secreto para a eleição da Presidência da Câmara, para a Mesa da Câmara, para a Presidência do
Senado, para a Mesa do Senado.
O Regimento da nossa Casa estabelece uma
infinidade...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –...de possibilidades do voto secreto: voto secreto para designação de Embaixador;
voto secreto para eleição do Procurador-Geral da República; voto secreto para a eleição de Ministro do Superior Tribunal de Justiça; voto secreto para a eleição
de Ministro do Supremo Tribunal Federal; voto secreto
para a indicação do Procurador-Geral da República.
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Veja que, de todos esses parlamentos que eu citei
das democracias ocidentais, só o nosso estabelece,
pelo menos, dez situações em que existe a possibilidade do voto secreto.
Sr. Presidente, nós estamos em uma situação
de menor transparência do que o conjunto das outras
democracias ocidentais. O voto é aberto na democracia americana, e isso não reduziu a democracia
americana; o voto, em regra, é aberto na democracia
alemã, e isso...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –... só fez amplificar a democracia
alemã; o voto é aberto na democracia dinamarquesa,
e isso só fez melhorar a democracia dinamarquesa.
Eu sei que há de se dizer: “Não, mas há o Poder
do Executivo na situação de apreciação do veto.” Aí
voltaremos ao velho debate do mandato representativo e do mandato imperativo. Nós vamos ter de fazer
esta escolha, Sr. Presidente: a quem pertence o mandato? O mandato pertence às nossas consciências ou
o mandato pertence ao eleitor e ao cidadão, que nós
procuramos no período de eleição para pedir o voto?
A minha compreensão é a de que o mandato é
imperativo e pertence ao cidadão. Quando nós pedimos
o voto ao cidadão, ele não nos outorgou o direito ao
medo; ele não nos outorgou a prerrogativa do medo.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – A prerrogativa do medo não
nos foi outorgada. Portanto, quebremos o voto secreto
em todas as circunstâncias, inclusive na circunstância
do veto. E vamos arcar com a responsabilidade de votar
com a Presidente da República na apreciação de veto
quando acharmos que a Presidente está certa e de votar
contra a Presidente da República, porque nos é dada a
prerrogativa da independência e não nos foi dado o direito de ter medo no exercício do mandato parlamentar.
Como diria Danton, na Revolução Francesa, o
momento é de audácia. Não nos cabe tergiversar. Nós
não podemos devolver essa bola para a Câmara dos
Deputados; nós não podemos fatiar essa bola. Nós
temos que, na linguagem do futebol, matá-la no peito
e encaminhá-la para o gol.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –
Temos que votar essa proposta de emenda à
Constituição (Fora do microfone.) como veio da Câmara e acabar com a figura do voto secreto em todas as
circunstâncias, na nossa democracia. É o mínimo que
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podemos fazer para reparar o vexame que o Congresso
Nacional fez passar a cidadania brasileira com a votação da semana passada na Câmara dos Deputados.
Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Randolfe Rodrigues.
Quero expressar a minha total concordância com a
proposta de emenda à Constituição para que tenhamos
o voto aberto em todas as circunstâncias, em designações de nomes para os mais diversos cargos, seja
de diplomatas, seja de Ministros do Superior Tribunal
Eleitoral e de tantos outros.
Permita-me, Senador Eduardo Amorim, ler aqui
um breve comunicado que recebi do Diretor do Teatro
Oficina, José Celso Martinez Corrêa, de São Paulo,
“Tupy or not Tupy, that’s the question”, em que ele faz
um convite importante:
O Conselho Estadual do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Cultural do Estado
de São Paulo aprovou, em maio deste ano,
a construção de torres pela SISAN, empresa
do Grupo Silvio Santos, no entorno do Teatro
Oficina, patrimônio histórico e artístico tombado em todas as esferas públicas: municipal,
estadual e federal.
A Comissão de Cultura da Assembleia do Estado de São Paulo convocou uma Audiência
Pública para estabelecer o diálogo entre o
CONDEPHAAT, a Associação Teat(r)o Oficina
Uzyna Uzona e outros interessados na preservação do Oficina.
Dia 5 de setembro [amanhã], às 14:30h, no
Teatro Oficina – Rua Jaceguai, 520, Bexiga,
Sampa –, estarão presentes o Deputado João
Paulo Rillo, que sugeriu a Audiência à Comissão de Cultura; deputados de todos os partidos que a aprovaram de forma unânime; José
Celso Martinez Corrêa, Presidente da Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona; e Anna
Duarte Lanna, presidente do CONDEPHAAT,
que confirmou sua presença em encontro recente na FAU-USP.
Desejamos a presença de quem ama a cidade
de Sampa que se reconstrói, ama o Teat(r)o Oficina como Lina Bardi e Edson Elito projetaram
e desejam sua ampliação num espaço cultural
público que contribua para o Bixiga renascer.
Eu aqui expresso a importância deste encontro e
confirmo que também estarei lá presente, atendendo
ao convite de José Celso Martinez Corrêa, de toda a
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equipe e dos que trabalham como artistas e em tantas
outras funções no Teatro Oficina.
Com a palavra, o Senador Eduardo Amorim, do...
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – PSC, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – PSE.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – PSC, de Sergipe.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – PSC. Desculpe-me. A letra
aqui não estava compreensível.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE) – Não é letra de médico, não...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – PSC, de Sergipe.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – ... porque a letra de médico tem que
ser bem clara.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Perdão.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Bem nítida.
PSC, de Sergipe.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – PSC, Sergipe. Perdão, Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/
PSC – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, ouvintes
da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos
que nos acompanham pelas redes sociais, talvez o que
o povo brasileiro diga nas ruas, nas manifestações do
próximo sábado, é que ainda precisamos proclamar
muitas independências.
Como sabemos, no próximo sábado, dia 7 de
setembro, estamos comemorando o dia da nossa Independência. Sem dúvida, esse é um dos fatos históricos mais importantes do nosso País, uma vez que
marca o fim do domínio português e a conquista da
nossa autonomia política.
Peço licença, Sr. Presidente, para relembrar o
ano de 1822, o período decisivo para o desenrolar de
fatos que culminaram no dia 7 de setembro.
Em janeiro daquele ano, D. Pedro I recebeu uma
carta da Corte de Lisboa, à qual respondeu negativamente, exigindo o seu retorno a Portugal, uma vez
que, já há algum tempo, os portugueses pretendiam
recolonizar o Brasil e a presença de D. Pedro impedia
esse ideal.
Após esse episódio, conhecido como Dia do Fico,
D. Pedro tomou uma série de medidas que desagrada-

977

Setembro de 2013

ram a Corte, uma vez que preparavam o caminho para
a independência do nosso País, o Brasil.
O futuro imperador convocou uma assembleia
constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou
as tropas de Portugal a regressarem ao reino, determinando, ainda, que nenhuma lei de Portugal seria
colocada em vigor sem o “cumpra-se”, ou seja, sem
sua aprovação. Além disso, o próprio D. Pedro conclamava o povo a lutar pela independência.
Contudo, no início do mês de setembro daquele
ano, durante uma viagem que o Príncipe Regente fazia a São Paulo, com o objetivo de resolver disputas
políticas na Província, recebeu uma carta de Portugal,
anulando a Assembleia Constituinte e exigindo, imediatamente, seu retorno à metrópole.
E o grito de “Independência ou morte!”, às margens do riacho do Ipiranga, embora tenha sido de
grande valor, não provocou, na época, Sr. Presidente,
rupturas sociais significativas no Brasil, embora tenha
sido extremamente importante para todos nós. O povo
mais pobre não acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a
mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de
renda continuou extremamente desigual. A elite agrária, que deu suporte a D. Pedro, foi, com certeza, a que
mais se beneficiou naquele momento.
Outro fato interessante, o qual não posso deixar
de mencionar, é o de que Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Sem dinheiro,
D. Pedro recorreu a um empréstimo com a Inglaterra.
Sem falar, Sr. Presidente, que ainda existem hoje
tributos daquela época. Dou o exemplo do terreno de
Marinha, na nossa capital, Aracaju, lá no Estado de
Sergipe, em que ainda pagamos esse tipo de tributo, de
forma injusta, desigual, porque nem todos os terrenos
são considerados terrenos de Marinha, tributo esse que
era para fortalecer a nossa Marinha. Depois de mais de
190 anos, aquele tributo ainda persiste, e com muitos
questionamentos jurídicos, porque a sua finalidade,
com certeza, deixou de existir há muitos e muitos anos.
Fato é que, ao longo desses 191 anos, estamos
comemorando a nossa Independência – é bem verdade. E é aqui o ponto a que gostaria de chegar, Sr.
Presidente. Independência que ainda precisamos proclamar em muitas situações, Sr. Presidente.
Após 191 anos, ainda somos reféns das dívidas
interna e externa, vivemos em um país de grandes
desigualdades sociais, no tocante a educação, a saúde, a segurança pública e acesso à justiça, além de
termos uma das maiores cargas tributárias do Planeta.
Nesse item, Sr. Presidente, entre os 30 países
com maior carga tributária do mundo, o Brasil é o
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que oferece o menor retorno em serviços públicos de
qualidade à população, dado mostrado pela pesquisa
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT). E esta é a quarta vez seguida que o
País aparece no último lugar no ranking que relaciona
volume de impostos a qualidade de vida, Sr. Presidente. É lamentável.
Sr. Presidente, como eu disse, ainda temos uma
dívida pública gigantesca, que nos deixa extremamente
dependentes. Só para se ter uma ideia: o pagamento da dívida consome, a cada ano, quase metade do
nosso Orçamento, Sr. Presidente, do Orçamento federal. E todos nós sabemos que o endividamento é o
principal entrave ao atendimento imediato dos direitos
reivindicados por milhões e milhões de brasileiros que
clamam pela melhoria dos serviços públicos, seja de
saúde, seja de educação, seja na segurança pública,
seja de infraestrutura.
E cabe ressaltar que, enquanto o serviço da dívida consumiu quase 44% dos recursos em 2012, a
transferência para os 26 Estados, Distrito Federal e os
mais de 5,5 mil Municípios ficou reduzida a pouco mais
de 10%. Para ser preciso, Sr. Presidente, 10,21% dos
recursos do Orçamento da União em 2012.
Como se mostra, Sr. Presidente, ainda há muitas
independências que precisamos proclamar.
Sr. Presidente, o que vemos, dia após dia, são
denúncias chegando de todos os cantos deste País;
infelizmente, denúncias relativas ao descaso com a
saúde, com a educação. Hoje, o que vemos é a insegurança pública instalada em muitos cantos – a droga,
infelizmente, predominando em muitas cidades e não
apenas nos grandes centros, mas também nos pequenos Municípios brasileiros. Infelizmente. E o acesso à
Justiça, Sr. Presidente, que ainda não é equânime?
Por falar em Justiça, o Mapa da Defensoria Pública no Brasil, elaborado pelo Ipea em 2013, constatou
que apenas 28% das comarcas brasileiras são atendidas pela Defensoria Pública – menos de um terço, Sr.
Presidente! Em Sergipe, meu Estado, por exemplo, a
situação é ainda pior: dados coletados nessa mesma
pesquisa revelam que a Defensoria Pública está presente em apenas 21,6% das comarcas sergipanas –
apenas um quinto das comarcas! –, o que é lamentável.
Desse modo, somente 8 dos 75 Municípios sergipanos contam com serviços da Defensoria Pública.
Isso significa que os direitos dos 77% dos habitantes
de Sergipe – que potencialmente carecem de assistência jurídica gratuita – não estão sendo adequadamente concretizados, embora a nossa Carga Magna,
a nossa Constituição os tenha garantido.
Sr. Presidente, sabemos que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é calculado com base em
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três parâmetros: primeiro, vida longa e saudável, que
está atrelado à área da saúde, é verdade; segundo, o
acesso ao conhecimento, ou seja, educação de qualidade; e, terceiro, o padrão de vida digna, que está
ligado à questão da renda.
Agora, veja uma coisa interessante, Sr. Presidente: o Brasil, apesar de ter melhorado o IDH, é verdade,
mantém-se na 85ª posição no ranking mundial, o que
nos deixa atrás de quatro países da América do Sul,
quais sejam: o Chile, na 40ª posição; a Argentina, na
45ª posição; o Uruguai, na 51ª; e o Peru, na 77ª posição.
E qual a explicação para isso? Segundo uma
analista de desenvolvimento do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da ONU, o
Brasil tem obstáculos e destaca que “temos um passivo histórico” – é verdade – “na educação e que, antes
da década de 90, tínhamos um sistema educacional
incipiente” – precário –, “que não atendia (a contento
a nossa demanda)”. A análise informa, ainda, que o
IDH tende a se elevar quando a população jovem vai
se tornando adulta. É verdade.
Mas sabemos também, Sr. Presidente, que ainda
somos dependentes de graves problemas estruturais,
os quais todos sabemos quais são: impostos abusivos
que dilaceram os rendimentos do trabalhador; nível
educacional insuficiente para a competitividade interna e externa; burocracia, que impede a aceleração do
crescimento econômico; concentração de renda, que
impede uma distribuição mais justa das nossas riquezas
entre o nosso povo, a nossa gente; falta de políticas
públicas, muitas vezes, que incentivem o desenvolvimento regional; a ausência de políticas claras para o
desenvolvimento do setor da ciência e da tecnologia,
a grande mola contemporânea que impulsiona o desenvolvimento em todo o Planeta, a exemplo de países, como disse o Senador Randolfe, como Finlândia,
Coreia, Japão e tantos outros.
Ou seja, ainda há muito por fazer até declararmos, com ufanismo e alegria, que somos independentes totalmente e que o povo brasileiro é realmente
independente de todas essas mazelas.
Precisamos ainda lutar muito, Sr. Presidente. Precisamos caminhar. Este Congresso tem realmente de
fazer o dever de casa. E essas mazelas nos impedem
de caminharmos, com liberdade e regozijo, em direção
aos nossos sonhos e desejo.
Quero concluir, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, todos que nos acompanham
pelas redes sociais, afirmando que tais mazelas não
nascem por si só. Não! Elas são frutos da incompetência administrativa de vários e vários anos, é verdade,
de muitos governos, que não conseguiram desenvolver
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a contento o seu papel de promoção da tão sonhada
igualdade social desta Nação.
Muito foi feito, Sr. Presidente, é verdade, nos últimos anos. O senhor é testemunha disso, como Parlamentar – e eu nem sonhava em ser Parlamentar. Nós
acompanhamos, mas não podemos esquecer jamais,
Sr. Presidente, que a maior finalidade, a finalidade
prioritária de um governante é justamente a de trabalhar de forma incansável – já que nos dispusermos,
colocamos o nosso nome à disposição para servir –
para que o dia Sete de Setembro seja, enfim, uma realidade na vida de todo cidadão brasileiro. O dia Sete
de Setembro tem de ser lembrado todos os dias, pois
precisamos proclamar ainda muitas independências e
não podemos cruzar os braços.
Ainda somos dependentes, ainda convivemos
com muitas e muitas mazelas, das quais precisamos
nos livrar para que se faça justiça e para que a felicidade chegue a todas as famílias.
Essa, Sr. Presidente, é a esperança que nos move,
para que possamos ter, em um futuro bem próximo, não
tão longe, mas bem próximo, um Brasil verdadeiramente
independente. Um Brasil muito mais feliz, muito mais justo,
muito mais igual e com as nossas famílias batendo no peito
de dizendo: “Eu sou brasileiro, sim, com muito orgulho!”.
O Congresso brasileiro, o Governo, todos os Poderes, todos nós temos o dever e a obrigação de lutar
para materializar esse sonho, para materializar a esperança de um Brasil muito melhor.
Este País tem jeito, Sr. Presidente. Mas quero lembrar que esse jeito passa, com certeza, por nossas atitudes, em qualquer missão ou dever que estejamos cumprindo, seja como Parlamentar, governante ou cidadão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Amorim, do PSC, Partido Social Cristão,
de Sergipe, que, às vésperas do Sete de Setembro,
nos coloca a importância de todos nós, brasileiros,
inclusive daqueles que se programam para sair às
ruas no próximo sábado para lembrar o Dia da Independência. Que essa independência tenha o sentido
de efetiva superação de todos os problemas, para que
possamos, nós brasileiros, construir uma Nação que
seja considerada justa e civilizada, em que possamos
colocar em prática os princípios de justiça, de solidariedade e de maior igualdade para todos. Que possamos, no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional,
realizar as votações que respondam aos anseios de
todos aqueles que se programam para sair às ruas.
Permita-me também, Senador Eduardo Amorim,
que se referiu às próximas manifestações, fazer um
apelo a todos, inclusive aos que se autodenominam

979

Setembro de 2013

Anonymous e Black Blocs, para que realizem uma demonstração pacífica, de não violência, que sigam os
exemplos de pessoas como Leon Tolstoi e Mahatma
Gandhi, que conquistou, por meio não violentos, a independência da Índia, e como Martin Luther King Jr.,
que conquistou a lei dos direitos civis, a lei dos direitos iguais de votação, o que foi rememorado tão bem
na última quarta-feira, quando comemoramos os 50
anos de “Eu tenho um sonho”. Até o Presidente Barack Obama o homenageou naquela quarta-feira, diante
do Memorial de Abraham Lincoln.
Que possamos seguir os exemplos desses que
mostraram que é possível a realização de grandes
transformações por meio da não violência, do respeito,
por mais que sejam assertivos e queiram colocar suas
proposições e demandas, como que aqui passemos a
ter o voto aberto. E eu espero que logo venhamos a ter,
na Câmara e no Senado, mas que todos nos digam as
coisas com o respeito que os brasileiros todos merecem.
Meus parabéns, Senador Eduardo Amorim!
Pergunto se, porventura, V. Exª ainda tem dez minutos para que eu possa falar, porque eu estava aguardando para me pronunciar, de acordo com o art. 17.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Claro, Sr. Presidente.
Quero dizer, Sr. Presidente, complementando a sua
fala, que quem ama este País não agride, não violenta,
apenas luta pelo que é justo, mas uma luta pacífica, uma
luta reta, uma luta, realmente, para materializar a esperança. Quem ama, não agride, não destrói, não violenta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Senador
Eduardo Amorim.
Há comunicações que a Secretaria da Mesa solicita que eu registre.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência comunica
ao Plenário o recebimento, no dia 4 de setembro do
corrente, da Mensagem nº 78, de 2013-CN (nº 371,
de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República Dilma Rousseff, que encaminha
ao Congresso Nacional as razões do Veto Parcial n°
33, de 2013, aposto ao Projeto de Lei da Câmara n°
47, de 2013, (nº 4.264/2012, na Casa de origem), que
“Institui a indenização devida a ocupante de cargo efetivo das Carreiras e Planos Especiais de Cargos que
especifica, em exercício nas unidades situadas em localidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle,
fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Nos termos do arts. 10-A e
104 do Regimento Comum, este com a redação dada
pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e da Resolução
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nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão
Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial nº 33, de 2013 (PLC 47/2013)
Senadores
Sérgio Petecão (Bloco Maioria – PSD/AC) –
Relator
do Projeto de Lei no Senado Federal
Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio ao Gov. –
PCdoB/AM)
Mário Couto (Bloco Minoria – PSDB/PA)
Blairo Maggi (Bloco União e Força – PR/MT)
Deputados
Afonso Florence (PT/BA)
Marllos Sampaio (PMDB/PI)
Andreia Zito (PSDB/RJ)
Carlos Souza (PSD/AM)
Alexandre Leite (DEM/SP)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – A Comissão Mista deverá
apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte
dias, nos termos do art. 105 do Regimento Comum do
Congresso Nacional.
O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução n° 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 3 de
outubro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Quem sabe V. Exª possa
ler esses dois adicionais e eu me dirigirei à tribuna.
Muito obrigado, Senador Eduardo Amorim.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Presidência comunica
ao Plenário o recebimento, no dia 4 de setembro do
corrente, da Mensagem nº 79, de 2013, do Congresso
Nacional (nº 372, de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha
ao Congresso Nacional as razões do Veto Parcial nº
34, de 2013, aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº
60, de 2011(nº 5.894/2009, na Casa de origem), que
“Transforma cargos vagos da Carreira da Previdência,
da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei nº 11.355,
de 19 de outubro de 2006, em cargos de Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em Meio Ambiente,

de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002;
estende a indenização, de que trata o art. 16 da Lei
nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, aos titulares de
cargos de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental
da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e aos
titulares dos cargos integrantes do Plano Especial de
Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – PECMA, de que trata a Lei nº
11.357, de 19 de outubro de 2006, integrantes dos
Quadros de Pessoal do Ibama e do Instituto Chico
Mendes, nas condições que menciona; altera a Lei nº
10.410, de 11 de janeiro de 2002, que cria e disciplina
a Carreira de Especialista em Meio Ambiente, e a Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Nos termos dos arts. 10-A
e 104, do Regimento Comum do Congresso Nacional,
este com a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013CN, e da Resolução nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial nº 34, de 2013 (PLC 60/2011)
Senadores
Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio ao Gov. –
PSB/DF) – Relator do Projeto de Lei no Senado
Federal
Eunício Oliveira (Bloco Maioria – PMDB/CE)
Alvaro Dias (Bloco Minoria – PSDB/PR)
Gim (Bloco União e Força – PTB/DF)
Deputados
José Guimarães (PT/CE)
Valdir Colatto (PMDB/PI)
Andreia Zito (PSDB/RJ)
Moreira Mendes (PSD/RO)
Gorete Pereira (PR/CE)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Comissão Mista deverá
apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte
dias, nos termos do art. 105 do Regimento Comum do
Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 3 de
outubro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Presidência comunica
ao Plenário o recebimento, no dia 4 de setembro do
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corrente, da Mensagem n° 80, de 2013-CN (n° 373,
de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso
Nacional as razões do Veto Parcial n° 35, de 2013,
aposto ao Projeto de Lei da Câmara n° 123, de 2012
(nº 2.205/2011, na Casa de origem), que “Cria cargos
de Especialista em Infraestrutura Sênior, cargos das
carreiras de Analista de Infraestrutura, de Especialista em Meio Ambiente e de Analista de Comércio
Exterior, cargos nos quadros de pessoal da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único
de Saúde (Denasus), cargos em comissão e funções
gratificadas; altera as Leis nºs 9.620, de 2 de abril de
1998, e 11.539, de 8 de novembro de 2007; e dá outras providências”.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Nos termos do arts. 10-A
e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional,
este com a redação dada pela Resolução n° 1, de 2013CN, e da Resolução n° 1, de 2012-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial nº 35, de 2013 (PLC 123/2012)
Senadores
Romero Jucá (Bloco Maioria – PMDB/RR) –
Relator
do Projeto de Lei no Senado Federal
Wellington Dias (Bloco Apoio ao Gov. – PT/PI)
Paulo Bauer (Bloco Minoria – PSDB/SC)
Alfredo Nascimento (Bloco União e Força – PR/
AM)
Deputados
José Guimarães (PT/CE)
Marinha Raupp (PMDB/RO)
Andreia Zito (PSDB/RJ)
Silas Câmara (PSD/AM)
Gonzaga Patriota (PSB/PE)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Comissão Mista deverá
apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte
dias, nos termos do art. 105 do Regimento Comum do
Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 3 de
outubro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Passo a palavra ao ilustre
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Caro Presidente, Senador Eduardo Amorim, hoje, na Comissão de Constituição e
Justiça, ao final da reunião, apresentei como lido, por
sugestão do Presidente Vital do Rêgo, uma vez que
já era tarde, o parecer que fiz sobre o Projeto de Lei
264, de 2013, que dá nova redação ao art. 24 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, a Lei das Eleições,
vedando o financiamento de campanhas eleitorais por
pessoa jurídica.
Leio o meu parecer sobre esse projeto do Senador Jorge Viana, do PT do Acre, que, na CCJ, será
apreciado com decisão terminativa.
Quero ressaltar que, logo que foi considerado
dado como lido, o Presidente Vital do Rêgo concedeu
vista coletiva, tendo em conta que diversos Senadores, entre os quais – creio – os Senadores Humberto
Costa, Inácio Arruda e outros, pediram vista e, uma
vez concedido o pedido de vista coletiva, ele concordou que esse item possa também ser considerado
como parte da proposição de reforma eleitoral, cuja
apreciação está marcada para terça-feira, às 14h, na
Comissão de Constituição e Justiça, onde será examinado o projeto apresentado pelo Senador Romero
Jucá, que teve o parecer do Senador Valdir Raupp, o
qual foi aprovado por consenso, mas com muitos Senadores se comprometendo a apresentar destaques,
dentre os quais o Senador Pedro Taques e eu próprio,
que apresentaremos uma emenda modificativa com a
intenção de darmos transparência para que todos os
eleitores conheçam, antes da realização das eleições,
as contribuições dadas por qualquer ente público ou
privado para os partidos, coligações e candidatos.
Em síntese, o projeto do Senador Jorge Viana pretende alterar o art. 24 da Lei nº 9.504/97, para vedar, a
partido e a candidato, receber direta ou indiretamente
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive
por meio da publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica de direito público interno ou
externo ou de direito privado, ou seja, das empresas.
Além disso, o PLS n° 264, de 2013, determina que tal
vedação não se aplica aos recursos do fundo partidário
e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos
do art. 17, §3º, da Constituição Federal.
Por fim, a matéria determina que a futura lei entre
em vigor na data de sua publicação, não se aplicando
às eleições que ocorrerem em outubro de 2014 – algo
que vou modificar: para ser válido em 2014.
Na justificação, o autor registra que:
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Atualmente, os limites firmados pela legislação
brasileira têm se mostrado inertes diante da
manifesta prática do abuso de poder econômico
por parte de alguns candidatos, que colocam
seu futuro mandato à disposição daqueles que
estão dispostos a alocarem vultosas somas
financeiras em suas campanhas eleitorais.
Desse modo, o arranjo normativo vigente, de
um lado, constrói uma desigualdade política
crescente entre os interesses dos grandes
grupos econômicos, que financiam as campanhas eleitorais, e os interesses da massa
desorganizada. No fim das contas, aqueles
que podem doar recursos às candidaturas vêm
influenciando cada vez mais intensamente o
processo de escolha dos representantes da
sociedade, acentuando-se o descompasso
entre a agenda política e as prioridades da coletividade. Por outro lado, as relações espúrias
entre os doadores de campanha e os políticos
ameaçam a legitimidade do processo eleitoral,
a ponto do eleitor não se sentir representado
por quem ele mesmo escolheu. E pior, a ponto
do eleitor depositar mais confiança nas instituições que não o representam.
Para pôr fim, de forma definitiva, à referida
contaminação do processo político pelo poder
econômico, deve ser proibido o financiamento
de campanhas eleitorais por empresa ou por
qualquer outra pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado.
A possibilidade de doações a candidatos ou
partidos deve ser reservada às pessoas naturais, que, dotadas da qualidade de cidadãos,
podem participar ativamente do processo eleitoral, inclusive contribuindo financeiramente
para a defesa do projeto político que mais se
conforma com o seu estoque de ideias, valores e preferências sociopolíticas.

nos leva a entender que a mudança proposta já deve
vigorar para o pleito de outubro de 2014. Assim, optamos por suprimir o art. 2º do PLS nº 264, de 2013, de
modo a fazer valer as mudanças propostas já para as
próximas eleições de 2014.
Eis por que é da maior importância que o Presidente Vital do Rêgo, da Comissão de Constituição
e Justiça, considere que também este parecer e este
projeto possam ser analisados na sessão extraordinária
convocada para terça-feira, conforme ele próprio mencionou ainda quando eu estava presente na reunião
daquela Comissão.
Entendemos que, além de vedar o financiamento
de campanhas por pessoas jurídicas, como proposto
pelo PLS 264/2013, devemos sujeitar a contribuição
das pessoas físicas a limite que aqui se especifiquem
R$1.700,00 (mil e setecentos reais). Tal valor equivale
a, aproximadamente, o limite de rendimentos isentos
de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Trata-se de medida destinada a coibir o abuso do poder econômico no processo eleitoral, do mesmo modo
que a iniciativa que ora se pretende emendar.
As emendas apresentadas pelo Senador Pedro
Taques são muito oportunas e devem ser acatadas.
Elas têm por objetivo harmonizar os demais dispositivos da legislação eleitoral com a mudança proposta
pelo PLS nº 264, de 2013, de vedar aos partidos, coligações e candidatos a possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas e de limitar as contribuições
e os gastos de pessoas físicas nos pleitos eleitorais.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2013, com a emenda
apresentada pelo Senador Pedro Taques,...

Nesta Comissão de Constituição e Justiça, foram
oferecidas, até o momento, duas emendas assinadas
pelo Senador Pedro Taques.
Com respeito à análise:
A matéria trata do Direito Eleitoral, inserindo-se
na competência legislativa privativa da União e assegurada a iniciativa parlamentar, nos termos dos arts. 22,
I, 48 e 61, todos da Constituição Federal. Não vislumbramos vícios de natureza regimental, de juridicidade
ou de constitucionalidade no projeto apresentado pelo
Senador Jorge Viana.
No mérito, somos, portanto, favoráveis ao PLS
nº 264, de 2013. Porém, é reconhecida a necessidade de mudanças céleres na legislação eleitoral, o que

Art. 1º Os arts. 23, 24 e 81 da Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 23............................................................
§ 1º ................................................................
I – no caso de pessoa física, a R$ 1.700,00
(mil e setecentos reais), em cada pleito; [em
cada pleito significa que, se houver pleito para
Deputado estadual, Deputado Federal, Governador, Senador, Presidente da República,
para cada pleito, até o máximo de R$1.700
por pessoa física.]
II – No caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao limite estabelecido no inciso

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –... nos termos da seguinte emenda
substitutiva:
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anterior e ao valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido, na forma desta lei.
........................................................................
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente
de pessoa jurídica de direito público, interno
ou externo, ou de direito privado.
Parágrafo único. A vedação a que se refere
o caput não se aplica aos recursos do fundo
partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos do art. 17, § 3º, da Constituição Federal.
........................................................................
Art. 81. A doação feita por pessoa jurídica a
partido político, coligação ou candidato implica
o pagamento de multa no valor de cinco a dez
vezes a quantia doada e, cumulativamente,
proibição de participar de licitações públicas e
de celebrar contratos com o Poder Público por
período de até cinco anos, por determinação
da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja
assegurada ampla defesa.
Parágrafo único. As representações propostas
objetivando a aplicação das sanções previstas
no caput observarão o rito previsto no art. 22
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1980, e o prazo de recurso contra as decisões
proferidas com base nesse artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação no
julgamento no Diário Oficial.
Art. 2º – Os arts. 31 e 39 da Lei nº 9.096, de
19 de setembro de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 31. É vedado ao partido receber direta ou
indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade
de qualquer espécie, procedente de pessoa
jurídica de direito público, interno ou externo,
ou de direito privado.
Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o
partido político pode receber doações de pessoas físicas para constituição de seus fundos.
§ 5º – Em ano eleitoral, os partidos políticos
poderão aplicar ou distribuir pelas diversas
eleições os recursos financeiros recebidos de
pessoas físicas, observando-se o disposto no
§ 1º do art. 23 e no art. 24 da Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e
pelas normas estatutárias.
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Art. 3º – Revogam-se o § 7º do art. 23 e o art.
27 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões.
Esse é o parecer que apresento, Senador Eduardo Amorim. Apenas coloco como será a emenda
modificativa que apresento ao projeto do Senador
Romero Jucá, juntamente com o Senador Pedro Taques. E me honro de estar colaborando com ele. Não
vou ler toda a justificação, deixarei para segunda-feira.
Adianto apenas o que dirá o § 4º do art. 28 e do art. 2º
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, na forma
do art. 2º desta emenda substitutiva ao Projeto de Lei
do Senado nº 441, de 2012, com a seguinte redação:
§ 4º – Os partidos políticos, as coligações e
os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divulgar, pela rede mundial
de computadores (Internet), nos dias 15 de
agosto, 15 de setembro e no sábado que antecede o domingo das eleições, relatório que
discrimine, em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, os recursos em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro que tenham recebido
para financiamento da campanha eleitoral,
os nomes dos doadores com os respectivos
valores doados e os gastos que realizaram.”
Sr. Presidente, estamos num momento de transparência, de abertura e de muita vontade da população
de participar. E nada melhor do que darmos completa
transparência e não evitar de qualquer maneira como
são feitas as doações, se possível, apenas de pessoas
físicas, mas da maneira mais transparente e democrática possível. Avalio que será um passo extraordinário
para o aperfeiçoamento da nossa democracia.
Muito obrigado, Senador Presidente Eduardo
Amorim.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Senador Suplicy, de fato, já
será uma conquista enorme. Com certeza, o povo brasileiro deseja uma reforma política muito mais ampla, mas
o Congresso não pode fugir, realmente, da sua missão
e de fazer aquilo que nos resta neste momento, já que
estamos a pouco mais de um ano do pleito eleitoral.
Muito obrigado pelo seu pronunciamento, Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
as Mensagens nºs 81 a 83, de 2013-CN (nºs 378 a
380, de 2013, na origem), encaminhando os seguintes
Projetos de Lei do Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – O calendário de tramitação dos Projetos de Lei do Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art. 112 da Resolução nº 1,
de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 4-9-2012
até 9/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 17/9 prazo para apresentação de emendas;
até 22/9 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
até 7/10 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Os projetos vão à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
As matérias serão publicadas em avulsos e no
Diário do Senado Federal de 5 de setembro do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP –
PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, solicitei minha inscrição para falar na sessão de hoje a fim de lembrar
o transcurso do Dia Internacional da Alfabetização,
que ocorrerá no próximo dia 8 de setembro. Essa data
foi criada pela UNESCO – Organização das Nações
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Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, para nos
fazer recordar a importância de que todas as nações
mantenham firme o compromisso de promover a completa eliminação do analfabetismo.
De fato, numa sociedade como a nossa, impulsionada pelo acúmulo exponencial do conhecimento,
ano após ano, o analfabetismo é muito mais do que
exclusão. Ele representa a verdadeira marginalização
do indivíduo. Exatamente por isso, Senhor Presidente,
entendo que esta Casa deve olhar com mais atenção
para esse problema. De uns tempos para cá, parece
que não se dá mais importância à questão do analfabetismo. Temos discutido muitos outros assuntos
relacionados à educação, mas não falamos sobre
como erradicar de vez essa verdadeira chaga social
do nosso País.
Apesar de reconhecermos os enormes esforços
que o governo vem realizando, sobretudo a partir de
2003, o Brasil ainda não tem muito que comemorar
neste Dia Internacional da Alfabetização. Digo isso
porque, de acordo com o Indicador do Analfabetismo
Funcional (Inaf) 2011-2012, produzido pelo Instituto
Paulo Montenegro e pela organização não governamental Ação Educativa, apesar de a escolaridade
média do brasileiro ter melhorado nos últimos anos,
a inclusão no sistema de ensino não representou aumento significativo nos níveis gerais de alfabetização
da população. De acordo com esse índice, apenas
35% das pessoas com ensino médio completo podem
ser consideradas plenamente alfabetizadas e 38% dos
brasileiros com formação superior têm nível insuficiente
em leitura e escrita!
Isso é uma verdadeira tragédia nacional!
Por sua vez, a Síntese dos Indicadores Sociais
(SIS) do IBGE – baseada principalmente em dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
2010 – indica que, em 2009, aproximadamente 10% dos
brasileiros com 15 anos ou mais eram analfabetos, o
equivalente a 14,1 milhões de pessoas. A Pnad mostra,
ainda, que um em cada cinco brasileiros de 15 anos
ou mais (20,3% do total) são analfabetos funcionais.
Mas o desafio não é apenas do Brasil. Nos Estados Unidos, uma pesquisa do Centro Nacional para
Estatísticas da Educação divulgada em 2009 mostrou
que aproximadamente um a cada sete americanos
– 14% da população – possui baixa alfabetização e
seriam incapazes de compreender textos complexos.
No mundo, de acordo com dados da UNESCO de
2009, 793 milhões de adultos carecem de alfabetização básica, a maioria mulheres e crianças. 67 milhões
de crianças em idade escolar não estão matriculadas
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e 72 milhões de adolescentes também estão sendo
privados da educação.
Então, Senhor Presidente, esse é um problema
grave, que não afeta apenas o Brasil, mas diversos
outros países. Mas isso não deve servir nem de desculpa, nem de consolo para nós! Precisamos enfrentar o problema com coragem e determinação, e creio
que o Senado da República pode, e deve, contribuir
muito para isso.
Sinceramente, ao ver essas estatísticas, eu me
sinto envergonhado. Como podemos ser a sexta economia do mundo com índices de alfabetização tão baixos? Mas o Brasil é mesmo o país dos contrastes! Já
dizia o economista Edmar Bacha, na década de 1970,
que o Brasil é como uma Belíndia: tem a riqueza da
Bélgica e a pobreza da Índia.
E no meio de todos esses contrastes do nosso
País, lá está o meu querido Piauí, que tenho a honra
de representar nesta Casa. O Piauí é um dos Estados
mais pobres, mais castigados da nossa Federação,
mas, quando o assunto é educação, ele se transforma em um dos nossos maiores orgulhos! Vejam, por
exemplo, o desempenho do nosso Estado nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (Obimep).
No ano passado, o Piauí conquistou 28 medalhas,
sendo três de ouro, três de prata e 22 de bronze. Além
disso, recebeu 488 certificados de menção honrosa. O
município de Cocai dos Alves obteve o melhor resultado do Estado, conquistando 10 medalhas no total e 15
menções honrosas. Esse resultado é tão espantoso,
Senhoras e Senhores Senadores, que o Presidente do
TCU, eminente Ministro Augusto Nardes, realizou, no
último dia 23 de agosto, uma visita à Escola Estadual
de Ensino Médio Augustinho Brandão, escola que é
conhecida como a instituição de maior performance no
ensino médio brasileiro. Segundo o jornal O Estado de
São Paulo, em um texto publicado em 2012, a escola
“coloca alunos com grande defasagem educacional
no mesmo patamar daqueles que têm melhores condições de aprendizagem por pertencerem a famílias
com condições financeiras e culturais privilegiadas”.
Por esse motivo eu gostaria de parabenizar todos os moradores de Cocai dos Alves que, apesar de
ser um município com pouco mais de cinco mil habitantes, dá um grande exemplo para o Brasil e para o
mundo. Posso dizer que Cocai dos Alves faz a estrela
do Piauí brilhar mais forte no pavilhão nacional, sem
dúvida alguma!
Mas para resolver de uma vez o problema do
analfabetismo no nosso País e melhorar a qualidade da
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educação, é preciso aumentar a dotação de recursos.
Por isso, vejo com grande simpatia a recém-aprovada
lei que destina 75% dos recursos oriundos dos royalties do petróleo para a educação1. Ao mesmo tempo,
precisamos ampliar a rede de bibliotecas públicas, que
devem se transformar em verdadeiros centros de estudos para os jovens. É um absurdo que 75% dos brasileiros nunca tenham freqüentado uma biblioteca e que
33% da população afirmem que não há nada que os
motive a freqüentar esse espaço de estudo e leitura.
Esses são dados da pesquisa Retratos da Leitura, realizada pelo Instituto Pró-Livro e divulgada em março
do ano passado.
Outro ponto que considero fundamental, Senhoras e Senhores Senadores, é associar a educação ao
empreendedorismo, para que possamos estabelecer
novos patamares de desenvolvimento social e econômico para o nosso País. Precisamos, de fato, criar
a cultura do empreendedorismo na juventude. Nesse
sentido, gostaria de cumprimentar o Ministro Aloizio
Mercadante pela iniciativa de lançar, em maio passado, o Programa Pronatec Empreendedor, com o objetivo inserir conteúdos sobre empreendedorismo nos
cursos que já são ofertados pelo Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
Eram essas as reflexões que eu gostaria de fazer
neste momento, Srªs e Srs. Senadores, com referência
ao Dia Internacional da Alfabetização.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando
às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com
Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Casildo Maldaner
(PMDB/SC); e Relator Revisor: Deputada Nil-
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da Gondim (PMDB/PB), favorável à Medida
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 19, de 2013, que oferece; e pela
inadmissão das emendas oferecidas perante
aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 30.08.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 15.07.2013)
Prazo final prorrogado: 27.09.2013
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
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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 45, DE 2009
(Calendário Especial –
Requerimento nº 875, de 2013)
Quinta e última 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.
6
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.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
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
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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.
8
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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Quarta 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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Em virtude da aprovação do Requerimento
n° 870, de 2013, de adiamento da discussão)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
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 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
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nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
13
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento 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).
14
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).
15
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).
16
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
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(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
17
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
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licitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de
sua autoria.
20
REQUERIMENTO Nº 934, 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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

18
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

21
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).

19
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco
União e Força/PSC – SE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 37 minutos.)
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Ata da 148ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de setembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, João Durval e Paulo Paim,
da Srª Ana Amélia e do Sr. Delcídio do Amaral
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos
e encerra-se às 18 horas e 9 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Pela ordem, tem a palavra o
Senador Casildo.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
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pediria a V. Exª que pudesse me inscrever para uma
comunicação inadiável, logo depois do Senador Sérgio
Souza que está inscrito.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Tem a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Encontra-se
sobre a mesa um requerimento, assinado pelos Líderes, para o desapensamento do PLC 62 do grupo de
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projetos que tramitam para a reforma do Código Penal
para que tramitem com o regime de urgência.
Eu solicito que, antes da Ordem do Dia, seja lido
o requerimento, por favor.
O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Requerimento do Senador Sérgio Souza.
Sr. Presidente, nos termos do disposto no art. 336,
II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos urgência para o PLC nº 62, de 2012.
Sala das sessões, 4 de julho de 2013, Senador
Sérgio Souza.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 1.032, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 336, II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos urgência para o PLC nº 62, de 2012.
Sala das Sessões, 4 de julho de 2013.

O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Este requerimento será votado
após a Ordem do Dia, na forma do disposto do art.
340, II, do Regimento Interno.
Tem a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
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Agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin e ao
Senador Cristovam Buarque. Serei rápido, Senador
Casildo, porque temos um voo ainda para o Paraná e
V. Exª para Santa Catarina, em instantes.
Eu gostaria de, rapidamente, fazer uma reflexão
com as Srªs e os Srs. Senadores, com o povo brasileiro
sobre custo Brasil; fazer uma comparação do Brasil de
ontem com o Brasil de hoje, imaginando que a sociedade brasileira saiu às ruas, aos milhões, nos meses
de junho e julho, buscando um Brasil mais igual, um
Brasil mais justo, um Brasil mais transparente, com
uma postura mais ereta dos seus representantes no
Congresso Nacional.
Nós precisamos começar a entender a importância dessa avidez da sociedade brasileira, a importância
da consciência da sociedade brasileira na medida em
que sabe o que quer. Mas também precisamos que a
sociedade brasileira tenha a responsabilidade no momento de eleger os seus representantes, porque esses
representantes é que vão atender ou não os anseios
da sociedade brasileira no ano de 2013, 2014, e especialmente a partir de 2015.
Daí a importância do voto consciente, a importância de termos um cidadão politizado, um cidadão
que comece, desde agora, a analisar aqueles que vão
disputar as eleições, para entender por qual razão,
quais são as bandeiras, quais são as causas que esse
brasileiro que pretende disputar as eleições em 2014
defende; e que, lá no momento das eleições, compare
todas as bandeiras, as causas e a vida pregressa dos
candidatos, para escolher aquele que será, com toda
a certeza, melhor para todo o Brasil.
Sr. Presidente, em 1966, nasceu, no Brasil, o
Movimento Democrático Brasileiro. Nasceu com uma
ideologia forte: redemocratização, direito de ir e vir,
liberdade de expressão, direito de votar em um presidente da República, fim da ditadura, para estatuir,
em um texto constitucional, a democracia. Um partido
político nascia ali, com ideologia. Porque partido político é assim: um grupo de pessoas que se reúnem
com base em uma mesma ideia, uma mesma causa,
e passam a defendê-la; estatuem isso dentro da função programática do seu partido, e isso norteia todas
as ações de seus filiados.
Através desse movimento ideológico, conquistamos a redemocratização. Chegamos a 1988, estatuímos isso em um texto constitucional. Elegemos
um presidente da República em 1990. Estávamos tão
politizados que, através de um movimento chamado
Caras Pintadas, pressionou-se o Congresso Nacional,
que fez o impeachment de um presidente.
O que veio na sequência, com a responsabilidade de estabilizar a economia, acabar com a inflação,
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que chegava a 80% ao mês, fazer com que tivéssemos uma moeda forte, foi Itamar Franco. Já tinha, na
sua equipe de governo, Fernando Henrique Cardoso,
que deu continuidade, durante oito anos, e, inclusive,
iniciou os programas sociais.
O Presidente Lula veio e disse: o cidadão brasileiro precisa comer, pelo menos três vezes ao dia;
salário mínimo tem que comprar um pouquinho mais
que uma cesta básica, tem que garantir o mínimo de
conforto a um aposentado, porque salário mínimo serve é para aposentado.
A Presidente Dilma vem e pensa assim: o Brasil
está caro. Nós temos que fazer desonerações que já
chegam a mais de R$50 bilhões neste ano. Nós precisamos fazer as obras de infraestrutura para otimizar
este País, a abertura dos portos, construir ferrovias e
assim por diante. Que maravilha, não é? Mas o povo
brasileiro, que vai às ruas, aos milhões, justamente
depois que tudo isso aconteceu, não está contente.
Mas por que não está contente? Porque o Brasil não
é justo, o Brasil é caro.
É justo alguém levantar às quatro horas da manhã para chegar às oito horas no seu trabalho? É
justo chegar de volta às dez horas da noite? É justo
não ter o privilégio de conviver com os seus filhos e
passar a ele os seus ensinamentos éticos e morais?
Mobilidade urbana. O Brasil cresceu numa velocidade
que o trânsito está um caos, assim como as estruturas
urbanas estão.
É justo pagarmos, por um aparelho de telefone
igual a esse, três, quatro vezes, mais do que se paga
em Miami, Orlando, em Paris – que é a capital cara do
mundo – ou em Londres? É justo pagar, no Brasil, o
dobro do preço de um automóvel que se paga no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos ou na Europa?
É justo ao brasileiro ter que ir ao Paraguai para fazer
compras, porque lá é mais barato? E abastecer o seu
carro, porque a gasolina que é produzida no Brasil é
vendida no Paraguai ainda mais barata?
É isso que está acontecendo. Precisamos entender que o Brasil melhorou e muito. Como era o Brasil
da década de 70, Senador Casildo? Você olhava nas
ruas das cidades do interior deste País e conhecia de
longe quem era filho de agricultor, porque, às vezes,
mal tinha uma roupa para vestir, para sair, para ir à
igreja no domingo, à festa da igreja no domingo. Não
tinha mais do que uma muda de roupa para sair. A alimentação com proteína animal, com mistura – no ditado popular – era coisa de fim de semana. Automóvel,
ninguém tinha; eletrodoméstico, energia elétrica não
se tinha. Para estudar, tinha que andar uma dezena
quase de quilômetros a pé.

1025

Setembro de 2013

Eu andava 7km para ir, 7km para voltar, para fazer da 5ª a 8ª série, lá no interior do Paraná; os meus
pais só puderam chegar até 4ª série do primário – com
os filhos já foi diferente. Os pais dos meus pais não tinham nem escola para ir. Veja só quanto contrassenso.
Por que está acontecendo isso tudo no Brasil?
Sabe por quê? Porque evoluímos, em todos os sentidos: evoluímos economicamente, evoluímos no nível
de cultura, no nível de educação, evoluímos nas nossas cidades, nos nossos bens de consumo, na nossa
alimentação do dia a dia. Mas queremos mais, porque
temos acesso à informação e sabemos que, em outros
países, a qualidade de vida não é tão cara, o custo de
vida não é tão alto, há mobilidade urbana, as pessoas
andam de metrô, tanto a classe média quanto a classe
alta, e querem fazer isso aqui também no Brasil.
Então, essa era a rápida reflexão...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – V. Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Antes de encerrar, eu concedo, com muita honra, um aparte ao conterrâneo da minha mãe, Senador
Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – E serei breve.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Casildo, sei que V. Exª vai concordar,
antes de seu aparte. O Agnaldo Timóteo foi Deputado
Federal comigo...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Ô Timóteo! Comigo também foi!
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sabem que ele é um cantor conhecido internacionalmente. Permita-me dizer, Senador, que muitas
músicas deles foram da minha adolescência. Uma eu
não esqueço jamais: Meu Grito.
O Sr. Agnaldo Timóteo – E muitas outras, não
é, Paulo?
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – E muitas outras, mas esta, não sei por quê,
não esqueço – e Os Verdes Campos da minha Terra.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Seja bem-vindo, Deputado Agnaldo. Seja bem-vindo ao Senado Federal.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Eu queria registrar a presença do Agnaldo Timóteo
conosco. Um abraço.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Como eu vinha dizendo, aproveitando a carona, eu e o Deputado Agnaldo Timóteo, em 1983, nos
encontramos na Câmara dos Deputados. Nunca me
esqueço de que o Deputado Agnaldo Timóteo, um dia,
na tribuna, cantou uma música – Minha Mãe –, que

1026

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

repercutiu muito bem em todos os lugares. Mas V. Exª,
que, daqui a pouco, vai a Londrina, naturalmente, vai
ser cobrado, no Estado do Paraná, sobre esses temas de hoje, assim como eu estarei, logo à noite, na
cidade de Caçador para comemorar lá o centenário da
Guerra do Contestado, juntamente com o Ministro do
Trabalho, na região de Caçador, no oeste catarinense.
A evolução houve. Nós também íamos a pé, a cavalo, antigamente, mas as coisas evoluíram, e, hoje, o
tema central, como diz V. Exª, é a mobilidade urbana,
são as questões de avanço, a questão da saúde, as
pessoas são mais exigentes. São pontos centrais que
estão aí, e temos que evoluir e tentar solucionar esses temas que estão sempre na ordem do dia. Então,
quero cumprimentá-lo, Senador Sérgio. Sei que V. Exª
está viajando também. Sucesso na caminhada, pois
somos cobrados em todos os lugares nesse sentido.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Senador, eu agradeço.
Senador Paim, eu preciso sair...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – ... por conta do meu voo...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Mas eu queria...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Mas concedo, com muita honra, um aparte
a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Sérgio Souza, ontem vi uma entrevista sua
sobre a questão do voto secreto. Quero cumprimentá-lo pela sua posição, coerente com o relatório que fez
da Emenda 20, de nossa autoria. V. Exª mostrou o seu
ponto de vista. Se depender de V. Exª, vamos votar a
da Câmara, que é igual a da Comissão de Constituição
e Justiça Quero só cumprimentá-lo pela sua posição.
Espero que o Senado a acompanhe. Eu vou manter
a minha posição.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Paim. Eu acho que é
uma responsabilidade muito grande relatar uma proposta de emenda constitucional como esta, que acaba
com o voto secreto no âmbito do Congresso Nacional.
Obrigado e uma boa-tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE(João Durval.Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Concedo a palavra ao Senador
Casildo Maldaner, por cinco minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Caro Senador Durval, que está
na Presidência desta Casa, neste instante, não posso
deixar de fazer esta comunicação em função, como
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já disse em aparte ao Senador Sérgio Souza, de que
estaremos, hoje à noite, em companhia do Ministro do
Trabalho, Manuel Dias, de Parlamentares, de prefeitos
e outras autoridades, na cidade de Caçador, precisamente na cidade de Calmon, que fica na região norte de Santa Catarina. Lá haverá uma comemoração,
uma análise do centenário da Guerra do Contestado.
Há cem anos, iniciou-se a Guerra do Contestado.
Quando a estrada de ferro estava sendo aberta por
uma companhia americana na região que vem de São
Paulo, passando por Paraná, atravessando a região
meio-oeste, oeste catarinense, indo para o Rio Grande do Sul, o governo cedeu os dois lados, onde passava a BR, uma centena de quilômetros de terra para
os concessionários que realizaram essa construção,
causando um prejuízo enorme para os camponeses, o
caboclos, que moravam na beira da estrada. Estes não
foram indenizados, tinham que sair de qualquer jeito.
Procuraram fazer um movimento com o monge João
Maria, uma resistência dos caboclos que queriam permanecer onde estavam, porque ali já haviam criados
seus filhos, seus netos. Ali já estavam estabelecidos,
tiravam o pão de cada dia. O governo tinha que, pelo
menos, dar condições de vida para esses camponeses, para esses matutos, como se dizia na época, para
esses caboclos lá do sertão, cruzados com índios.
O Governo chamou o Exército. Os combates da
Força Nacional com os caboclos foram muito intensos. Morreram militares, sim, mas morreram centenas e milhares de camponeses e caboclos resistindo,
achando que não podiam ser jogados ao léu, sem um
destino na vida.
Eu sei que algumas pessoas resistiram. No último combate, em Anita, naquela região de Calmon –
eu nunca me esqueço, o pessoal conta e é história –,
uma menina, tenra ainda, escapou da morte. Matavam
tudo. Foram dizimados. Essa menina sobrou. Foi criada
por avós, não sei de que maneira, e agora festejou os
seus cem anos de idade. Ela deverá estar nesta noite
lá, também, e é da região.
É uma história muito bonita a do Contestado.
Houve no Brasil a história dos Canudos, também na
mesma época, tudo na Primeira República ou na República Velha; os movimentos de resistência de Canudos;
a Revolta da Chibata, no Rio; e a do Contestado, que
foi muito forte no nosso oeste catarinense.
Logo mais à noite, nós estaremos lá para prestigiar esse acontecimento. É um acontecimento não só
no Sul do Brasil, mas de relevância nacional também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por permitir que
eu fizesse esta comunicação, na tarde de hoje, em relação ao centenário da Guerra do Contestado.
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O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Concedo a palavra à Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador João Durval, Sras e Srs. Senadores.
Sr. Presidente, hoje, 5 de setembro, é o dia em
que comemoramos o Dia da Amazônia. É um dia que
não só na região, não só no Brasil, mas no mundo
inteiro debatemos questões relativas à região que
abriga a maior floresta tropical do Planeta. E, sendo
assim, abriga a maior reserva de água doce, de espécies da fauna e uma riquíssima flora. Então, é um
dia importante.
Creio que comemorar o Dia da Amazônia é debater os mecanismos, as políticas que devam ser adotadas para garantir um desenvolvimento econômico,
um desenvolvimento social, mas também um desenvolvimento sustentável.
Eu, que sou lá do Estado do Amazonas, que é
não só o maior Estado do Brasil, com aproximadamente
1,5 milhão de quilômetros quadrados, mas também o
Estado que tem o menor índice de desmatamento, vivo
o cotidiano da vida das pessoas daquele Estado, dos
ribeirinhos, dos caboclos da região, como nós chamamos, dos índios, dos povos indígenas. E nós temos a
convicção plena de que vamos fortalecer uma política
de respeito ao meio ambiente a partir do momento em
que forem implementados projetos que garantam uma
produção, produção sustentável, uma produção capaz
de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ora,
quem vive lá em Carauari, quem vive lá em Tabatinga,
quem vive em São Paulo de Olivença, quem vive em
Boca do Acre, em Guajará, essas pessoas sonham e
querem ver um filho numa universidade. Essas pessoas sonham de ter na sua casa tudo aquilo que os que
moram no Sudeste, os que moram no Sul ou os que
moram nas grandes cidades têm também: uma boa
televisão, uma boa geladeira, enfim, essas pessoas
sonham é com uma boa qualidade de vida.
Sr. Presidente, com relação a essas nossas questões, relato que estivemos ontem, até muito tarde, numa
audiência com a Ministra Izabella Teixeira, Ministra do
Meio Ambiente. Estavam presentes o Secretário de
Produção Rural do Amazonas, Deputado Eron Bezerra,
Deputado Federal licenciado; a Secretária Camila, de
Desenvolvimento Sustentável; o Presidente do IPAAM,
(Instituto Ambiental do Amazonas); o Presidente da
Federação da Agricultura, ligada à CNA; enfim, vários
segmentos do nosso Estado, debatendo a situação do
sul do Amazonas, porque, de todo o Estado do Amazonas, a situação mais delicada é a do sul, porque
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sofremos uma pressão muito forte, muito grande, que
vem a partir do Estado de Rondônia.
E ontem acertamos com a Ministra, apenas reafirmamos aquilo de que todos nós temos convicção:
nós precisamos garantir o desmatamento zero. Desmatamento zero não significa a não supressão da floresta, porque é possível ainda uma supressão dentro
daquilo que a lei permite; mas é preciso também que
nós possamos acessar recursos para incrementar a
produção, para fazer com que a produção exija cada
vez menos quantidade de terra, no sentido de diminuir
o desmatamento.
Dessa forma, eu quero aqui dizer que, neste Dia
da Amazônia, nós estamos muito envolvidos no debate
e nos projetos acerca do desenvolvimento sustentável.
E a gente tem vários projetos já, que são projetos nascentes, entretanto com um futuro maravilhoso.
Entre os projetos, eu poderia citar a piscicultura
no Estado do Amazonas, que tem uma grande capacidade de desenvolvimento e com uma pressão muito
baixa em relação à floresta. Dentro desse projeto piscicultura, temos outro projeto chamado bacalhau da
Amazônia, que é bacalhau, de fato. O pirarucu, que é
o maior peixe da região, é transformado, pela técnica
adequada, em bacalhau, porque bacalhau não é peixe, é apenas um processo. Então, temos uma unidade,
uma fábrica no Município de Maraã e uma outra que,
em breve, será inaugurada em Fonte Boa. Esse é um
exemplo de um bom projeto.
Hoje também, Sr. Presidente, é feriado no Amazonas, porque foi nessa data, no dia 5 de setembro de
1850, que se deu a elevação do Amazonas à condição
de Província do Império do Brasil. Portanto, hoje, neste
feriado, todos os amazonenses celebram a data, a data
da nossa autonomia política, porque, até então, nós
éramos subordinados ao Estado do Pará. A comemoração hoje é feita com o desfile das escolas – escolas
públicas e escolas privadas. Lá, nós dividimos: no dia
7 de setembro, ocorre apenas o desfile militar; e o desfile civil das escolas ocorre na data de hoje, no dia 5
de setembro, que, repito, é a data da emancipação do
Amazonas, ou seja, da nossa elevação para a condição de província. É uma data, portanto, tão importante
como o Sete de Setembro, que é o dia da proclamação
da Independência. Assim como o Sete de Setembro,
neste dia 5, hoje, milhares de pessoas são mobilizadas para o sambódromo, onde acontece esse desfile.
Portanto, celebrar a nossa autonomia – eu quero ressaltar – não significa refutar o importante papel
exercido pelo Pará, até que o Amazonas se tornasse,
ele próprio, uma província. Os brasileiros de ontem
ou de hoje somos todos parte integrante de um único
Estado-nação, uno, indissolúvel e vocacionado, pela
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sua grandeza e potencial, ao natural protagonismo
na América Latina. E eu diria que para muito além da
própria América Latina. Não nos cabe, em hipótese
alguma, fomentar rivalidades locais, nem nos parece
razoável a ideia, tão errônea, de que a autonomia de
certa região é a superação de relações de domínio ou
de submissão.
Celebramos nossa autonomia em 1850, portanto,
tendo em vista a importância do lento e progressivo
compartilhamento das tomadas de decisão, centralizadas naquele gigantesco Brasil, pelo distante Poder
central, na antiga cidade do Rio de Janeiro, e os diversos poderes locais, em todo o território nacional. Sob o
governo de D. Pedro II, o Império do Brasil detinha, até
fins do século XIX, o indiscutível traço centralizador,
como é tão próprio das monarquias, em todo o mundo.
Porém, graças a isso, o Brasil conseguiu manter a
unidade do seu imenso território, enquanto a fragmentária América hispânica, republicana desde a origem,
dividiu-se na enorme quantidade de países que compõem, em nossos dias, o centro e o sul do continente.
Então, o Brasil é este país de língua portuguesa de dimensões gigantescas e de regiões muito diferentes uma das outras – falar da Amazônia é falar
de uma região completamente diferente do Nordeste,
que é muito diferente do Sudeste, que é mais diferente ainda do Sul do Brasil. Assim, dado o gigantismo
do território brasileiro, parece-nos totalmente natural
o surgimento, ainda no Império, da Província do Amazonas, no século XIX, uma vez que o novo poder local
colaborava, efetivamente, na administração do Brasil
sob o comando da Corte, no Rio de Janeiro.
Cumpre também relembrar que aquele velho
Brasil representa, ademais, uma realidade totalmente
diversa da presente, em que os modernos meios de
transporte e os avanços das comunicações aproximam
todos os brasileiros, a despeito de sua origem. O tempo,
naquela época, no século XIX, era muito mais lento; o
tempo passava devagar; as comunicações eram mais
lentas, e muito mais frouxos eram os laços econômicos que mantiveram, no tempo, a miraculosa unidade
do território nacional, conforme bem notou o saudoso
economista – lá de sua região – Celso Furtado.
Se recuarmos no tempo, veremos que nossa
atual Amazônia compunha, no início do século XIX, o
Estado do Maranhão, no Brasil Colônia. Em 1737, a
Amazônia passou a subordinar-se à administração do
Estado do Grão-Pará e Maranhão e, aos poucos, foi
sendo povoada pelos antigos ameríndios e também
por missionários jesuítas, carmelitas, dominicanos e
franciscanos.
Naquele momento histórico, a cidade de São Luís
era a única cidade existente, na Amazônia, a concentrar
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todo o poder no Estado do Maranhão, que distribuía
terras para que particulares fundassem suas capitanias.
A história do século XIX nos revela que, em 1832,
revoltosos lutaram pela autonomia do Amazonas como
província separada da Província do Grão-Pará. A revolta foi debelada, porém os amazonenses lograram
enviar o Frei José dos Santos Inocentes à Corte do
Império, para obter uma pequena vitória, qual seja, a
criação da Comarca do Alto Amazonas.
No atribulado e tormentoso Brasil do século XIX,
a unidade do território era o principal objetivo do poder
central, no Rio de Janeiro. Entre os anos de 1835 e
1840, surgiu no norte a Cabanagem, movimento contestatório ao qual o Amazonas não aderiu.
Por sua fidelidade ao unitarismo territorial – princípio que atravessa, no tempo, a monarquia e a república
brasileiras –, o Amazonas conquistou o direito de se
tornar província autônoma no ano de 1850, direito esse
confirmado pela Lei n° 582, de 5 de setembro de 1852.
O Estado do Amazonas, que eu aqui tenho a honra
de representar nesta Casa, representa, em sua configuração atual, a maior unidade federativa brasileira –
como aqui já registrei. São mais de 1,5 mil quilômetros
quadrados, Sr. Presidente, maior do que muitos países
do continente sul-americano e da América Central. Um
Estado estratégico para toda a região e para o País,
principalmente pela sua pujança econômica. Base de
sustentação da Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus é um dos maiores e mais modernos
parques industriais da América Latina.
E aqui também eu abro um parêntese, para dizer
que, apesar da Zona Franca, à época do regime militar,
já existir em lei, foi somente durante a ditadura militar
que ela foi efetivamente implantada e, num primeiro
momento, com três polos – comercial, industrial e do
setor primário –, sendo que, com o passar dos tempos, o que temos hoje muito forte e desenvolvido é o
polo industrial, uma vez que, pelas reformas da política econômica industrial e comercial brasileira, o Brasil
hoje não abriga mais nenhuma zona franca. Comprar
qualquer produto no Estado do Amazonas é a mesma
coisa de comprar lá em Porto Alegre; o preço é exatamente o mesmo. Então, no início, a Zona Franca tinha
um comércio forte. Brasileiros de todas as regiões iam
a Manaus para comprar produtos importados, porque
lá era mais barato, era uma zona franca. Hoje, nós
não temos mais um comércio forte como havia antigamente, baseado em produtos importados. Não. Hoje,
nós temos um comércio forte, entretanto um comércio
idêntico ao de qualquer outra grande cidade brasileira,
que não trabalha mais com produtos importados, visto que as isenções conferidas pela Zona Franca são
muito poucas.
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Da mesma forma, o polo do setor primário não
avançou muito, por uma série de fatores que eu demoraria muito tempo para aqui relatar. Mas o fato é que
o polo do setor primário, o segmento de fazendas, de
empresas que foram do Rio Grande do Sul para lá – e
são muitas – não deu certo. E, de fato, o que se desenvolveu muito foi o setor industrial. Hoje são mais de
700 indústrias no polo industrial de Manaus – indústrias
que não praticam maquiagem, mas que fazem, dentro
de uma regra estabelecida pelo Governo central, pelo
Governo Federal, chamada de PPB, Processo Produtivo Básico, as suas bases de produção. E lá nós temos
muito forte o polo eletroeletrônico, com a fabricação
de televisores, de aparelhos de som; o polo de informática, com telefones, computadores, tablets; o polo
de duas rodas, com motocicletas, bicicletas. Enfim, é
em torno da Zona Franca de Manaus hoje que vive
não só a cidade de Manaus, mas também o Estado
do Amazonas.
Portanto, Sr. Presidente, aqui desta tribuna, fico
feliz em estar neste plenário numa quinta-feira. Não
posso estar na minha terra hoje, na minha cidade de
Manaus, para comemorar, ao lado dos meninos, das
meninas, dos jovens, das famílias, essa data muito
importante, da nossa autonomia como Estado, como
província, da autonomia do Amazonas. Não posso
estar lá para comemorar junto com eles, mas aqui estou no plenário desta Casa, não só registrando esta
data, mas registrando também o grande avanço que
tivemos, desde 1850 até os dias atuais. Tenho certeza de que, daqui a mais alguns anos, Senadora Ana
Amélia, o grau de desenvolvimento, o avanço – e desenvolvimento não só econômico, mas social, humano também – será muito maior do que o que há hoje.
Basta que continuemos a nos dedicar ao projeto de
desenvolvimento sustentável.
Muito falam da Zona Franca, afirmando-se que
ela não é a vocação da Amazônia. Mas, do ponto de
vista geoestratégico, a Zona Franca tem sido muito
importante, não só para as pessoas daquela região.
E são mais de 25 milhões de pessoas naquela região.
Ela tem sido importante não só para as pessoas, mas
também para resguardar, proteger este que é o maior
patrimônio do Brasil, maior até do que o pré-sal, que
é a Floresta Amazônica, com uma riqueza cuja exata
dimensão, cujo exato tamanho ainda não sabemos.
Então, fica aqui o meu grande abraço afetuoso,
carinhoso, o abraço de uma filha adotiva, de uma filha que chegou muito menina à cidade de Manaus e
que lá viveu toda a sua vida e aprendeu a ser amazonense, porque, de fato, hoje, sou amazonense igual à
todos aqueles que nascem naquela cidade, naquele
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Estado, na cidade de Manaus ou no interior, no Estado do Amazonas.
Viva o Estado do Amazonas! Viva o 5 de setembro!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco Apoio
Governo/PDT – BA) – Parabenizo V. Exª pelo excelente
e esclarecedor discurso.
O Sr. João Durval, 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) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador João Durval, que presidiu a sessão
até o presente momento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem,
Presidente.
Eu queria uma inscrição para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª já está inscrita e falará logo
após o Senador João Durval, Senadora Ana Amélia.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Apoio Governo/PDT
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu gostaria hoje de fazer algumas considerações
sobre o risco que corremos se não adotarmos o combate à inflação como prioridade absoluta do Governo.
A escalada de preços, Sr. Presidente, é fenômeno que, quando toma fôlego, dificilmente, é contido,
transformando-se em verdadeira avalanche. Podemos
chegar a essa conclusão, vejam bem as Srªs e os Srs.
Senadores, sem recorrer a volumosos trabalhos acadêmicos, mas simplesmente dando uma rápida passada
de olhos pela história do Brasil.
Na década de 30, a década anual de inflação era
de 6%, bem parecida, por sinal, com a dos tempos atuais, o que dá a muita gente a falsa sensação de que
o problema está sob controle e de que, portanto, não
há nada a temer.
Mas voltemos à década de 30.
Ainda que houvesse uma percepção quase generalizada de que não estávamos no pior dos mundos, a
verdade é que, já na década seguinte, a de 40, aquela
média anual de 6% tinha dobrado, passando para 12%.
Nos anos 50, ela chegou a 19% e subiu para 40% nas
décadas de 60 e 70.
Estava preparado o terreno, Sr. Presidente, para a
brutal inflação da década de 80, quando a média pulou
para 330% ao ano. E começava-se a pavimentar o caminho, principalmente, para a hiperinflação do começo
dos anos 90, quando as taxas foram de 1.620%, em
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1990; 472%, em 1991; 1.119%, em 1992; e incríveis
2.477%, em 1993.
Nessas condições, como bem sabem as Srªs. e
os Srs. Senadores, o mundo vira de cabeça para baixo. Administrar o que quer que seja – uma casa, uma
empresa, uma cidade ou, mais que tudo, o próprio País
– transforma-se num exercício de temeridade. Não há
planejamento que se sustente; não há projeto que se
possa implementar com segurança e confiabilidade.
Basta dizer que, naquele período, entre meados
da década de 80 e meados da década de 90 – a bem
da verdade, nos oito anos compreendidos entre 1986 e
1994 –, o Brasil chegou ao cúmulo de conviver com sete
moedas diferentes. Praticamente uma moeda por ano.
Rompemos o ano de 1986 ainda com o cruzeiro, mas logo fomos apresentados ao cruzado, que sobreviveu até 1989. Depois tivemos, em 1989 e 1990,
o cruzado novo.
Entre 1990 e 1993, voltamos ao cruzeiro. Em 1993
e 1994, trabalhamos ao mesmo tempo com duas unidades monetárias distintas: o cruzeiro real e a unidade
real de valor, a famosa URV.
Finalmente, em 1994, chegamos ao real, que
graças à política econômica responsável dos governos
que se sucederam desde então, independentemente
de coloração partidária, vem resistindo até hoje.
Mas se ele resiste até hoje, Sr. Presidente, e se
no ano que vem estaremos comemorando 20 anos
dessa feliz convivência do povo brasileiro com sua
moeda, a verdade, volto a insistir, é que não podemos
relaxar. Não podemos correr o risco de voltar àquela
situação em que, de tempos em tempos, nossa moeda perdia três zeros e trocava de nome, com todos os
danos daí decorrentes.
No último dia 23 de agosto, o Relatório Focus,
do Banco Central, divulgou as estimativas de inflação
feitas pelos analistas de mercado para 2013 e 2014.
Os números, à primeira vista, não parecem assim tão
dramáticos. Mas chama a atenção, Srªs e Srs. Senadores, o fato de que as expectativas do mercado para
os índices que medem a inflação em nosso País estão
subindo gradativamente.
Tomemos, por exemplo, o caso do IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede
a inflação oficial do Brasil. No Relatório Focus, publicado há quatro semanas, a mediana das previsões de
aumento do IPCA para os próximos 12 meses era de
5,83%. No relatório da semana passada, tinha pulado
para 5,97%. E, agora, rompe a barreira dos 6%, chegando a 6,08%.
Para aqueles que alegam serem pequenas tais
diferenças, quase irrisórias, sempre é bom lembrar
que, em diversas outras ocasiões, em vários países –
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e não apenas no Brasil, cujo exemplo citei no início do
meu pronunciamento –, a inflação galopante começou
exatamente assim: mudanças depois da vírgula que
iam se acumulando semana a semana, mês a mês,
até se transformarem, em poucos anos, em mudanças
de dois, três, quatro ou mais dígitos.
Ademais, há de se ter em conta que nosso cenário atual é especialmente agravado pela subida desenfreada da cotação do dólar, que, somente nos últimos
três meses, acumulou uma valorização de 20%. Ora,
é justamente esse percentual, Sr. Presidente – 20%
–, que os estudiosos da economia apontam como capaz de, no prazo de um ano, aumentar em 1% a taxa
de inflação.
Menos mal que, há algumas semanas, o Banco Central decidiu atuar com firmeza na questão do
câmbio, anunciando a intenção de ofertar ao mercado,
diariamente, uma certa quantia de dólares.
Ainda assim, é evidente que os riscos inflacionários persistem, até porque existe quase um consenso
entre os especialistas de que muito dificilmente a cotação do dólar voltará ao patamar dos R$2,00.
E se o fantasma da inflação persiste, senhoras e
senhores, ele se torna ainda mais ameaçador quando
confrontado com as perspectivas de crescimento do
Produto Interno Bruto.
Vejamos o que diz o Relatório Focus sobre o
assunto.
Quatro semanas atrás, a mediana das expectativas dos analistas para o crescimento do PIB brasileiro
em 2013 era de 2,28%. Na semana passada, baixou
para 2,21%. E agora, neste último relatório, ficou em
2,20%.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador João Durval, deixe-me
fazer uma homenagem a essa meninada que veio visitar o Congresso, os alunos de ensino fundamental
da Escola Municipal Professora Sumaia Salles Cozac,
de Cristalina, Goiás. Sejam bem-vindos.
Estão assistindo ao Senador João Durval, um
grande líder do Brasil e da Bahia, em seu pronunciamento.
Obrigado a vocês e bom retorno.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Apoio Governo/
PDT – BA) – Subindo a previsão de inflação um pouquinho de cada vez e reduzindo a previsão de crescimento da economia, também um pouquinho de cada
vez, onde vamos parar?
Para efeito de comparação, observemos as projeções do Relatório Focus desta semana, especificamente para o ano de 2013: inflação de 5,80%; crescimento do PIB de 2,20%.
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Eis aí um quadro, e isso salta aos olhos, que por
si só já deveria ser motivo de alerta. É terrível para o
País, Srªs e Srs. Senadores, trabalhar com um cenário
no qual a diferença entre o índice de preços e o índice
de desenvolvimento da economia bate em 3,6% ao ano.
Imaginem, então, o que acontecerá se as tendências atuais forem mantidas e essa diferença se revelar
ainda maior. Quais as consequências, para o País, de
um distanciamento cada vez maior entre o número
que expressa o crescimento da inflação e aquele que
indica o crescimento do PIB?
Não podemos, de jeito nenhum, pagar para ver.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
só nos resta a opção de tomar todos os cuidados possíveis para evitar a volta da carestia.
Estou convencido de que, se adotarmos paulatinamente as medidas corretas, aqueles décimos ou
centésimos que hoje impulsionam a inflação para cima
começarão a puxá-la para baixo. E chegaremos, então, a uma situação bem mais confortável que a atual,
quando nos conformamos em não alcançar o teto de
6,5% ao invés de, isto sim, tentar atingir a meta de inflação, fixada em 4,5%.
Essas, Sr. Presidente, as rápidas considerações
que faço sobre esse tema sempre candente, sempre
perigoso; um tema que está a exigir de todos nós – mas
principalmente do Governo Federal – muita atenção e
muita sabedoria.
Nós, brasileiros, sabemos muito bem o que significa uma inflação descontrolada; não desejamos, de jeito
nenhum, passar novamente pela mesma expectativa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador
João Durval, pela análise nacional, mostrando quanto
são importantes as políticas públicas, para melhorar a
vida de todo nosso povo.
Parabéns a V. Exª.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco Apoio Governo/
PDT – BA) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Nós tínhamos agora a Senadora
Ana Amélia que, gentilmente, cedeu à Senadora Angela Portela, oradora inscrita.
Então, com a palavra, a Senadora Angela Portela.
Em seguida, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srªs e Srs. Senadores, queria tocar num tema
que é muito importante para todos nós brasileiros, o
número muito elevado de acidentes no trânsito no nos-
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so País, o que, inclusive, mereceu ampla reportagem
na mídia nacional em função dos números que são
muito preocupantes.
Em 2001, mostram dados do Ministério da Saúde, ocorreram no Brasil 30.524 mortes em acidentes
de trânsito.
Menos de dez anos depois, em 2010, houve um
crescimento superior a 40%. Nesse ano, as mortes
em acidentes chegaram a 42.844. Em 2011, sempre
de acordo com o Ministério da Saúde, foram 43.256.
Também cresceu, e muito, o número de feridos.
Ainda mais, o de feridos de grande gravidade. Ainda
segundo dados do Ministério da Saúde, registraram-se
perto de 120 mil internações em estado grave no decorrer de 2002. Dez anos depois, em 2012, o número
se aproximava de 200 mil.
Esses dados, Sr. Presidente, podem ser complementados com os do DPVAT. O número de indenizações
por invalidez pagas chegou a 350 mil no ano passado.
Tem sido muito discutido o peso representado,
nessas tristes estatísticas, pelo consumo de bebida
alcoólica. São dados que impressionam.
Levantamento feito este ano pelo Ministério da
Saúde revelou que, entre as pessoas envolvidas em
acidentes de trânsito, 22,3% dos condutores, 21,4%
dos pedestres e 17,7% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou confirmaram consumo
de álcool. Entre os atendimentos por acidentes, a faixa
etária mais prevalente foi a de 20 a 39 anos, ou seja,
39,3% estão nessa faixa etária, entre os jovens.
O Congresso Nacional está atento para essa
situação, tanto que aprovou, há pouco, nova regulamentação relativa aos flagrantes de embriaguez. Eu
própria tive a oportunidade de apresentar projeto de
lei que visa a medidas para inibir esses números assustadores.
Sabemos que o consumo de álcool não é a única
causa de acidentes. Outros fatores pesam, sendo os
responsáveis por uma infinidade de casos – apesar
de outros fatores pesarem, o uso de álcool é aquele
que mais pesa.
Embora inexistam estudos suficientemente precisos sobre a maioria das causas de acidentes – até
porque muitos deles têm mais de uma causa –, sabemos que a imprudência, a negligência e a imperícia
são responsáveis por uma enorme parcela deles, provavelmente a maioria.
Dados dos DETRANs de todo o País mostram
que uma das principais causas é o desrespeito à velocidade máxima e à sinalização, que costuma combinar
esses três elementos.
Vem a seguir a falta de respeito para com os pedestres. A listagem dos elementos, apontados como
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causa imediata dos acidentes, é longa. Nela, estão as
ultrapassagens indevidas, a desatenção, a falta de manutenção adequada dos veículos ou a distração interna
do condutor, provocada por rádio, por falar ao celular,
por objetos soltos no interior dos veículos. É claro que
há também fatores externos, como os defeitos nas vias,
nas estradas do País, a má visibilidade; a sinalização
também precisa ser aprimorada. No entanto, as falhas
dos condutores são as causas mais frequentes.
Então, Sr. Presidente, quando falamos em imperícia, imprudência ou negligência, estamos também,
com frequência, fazendo referência a despreparo – o
despreparo dos condutores. Resultado de pesquisa,
coordenada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é extremamente significativo nesse
sentido. De acordo com a pesquisa divulgada no último 15 de agosto, 67% dos acidentes com mortos, na
cidade São Paulo, que resultaram em lesões graves,
aconteceram com motoristas que não possuíam a carteira de habilitação. É um dado impressionante: 67%. E
isso na capital paulistana, onde se imagina que exista
um grau razoável de patrulhamento nas vias e acesso
mais fácil à qualificação de condutores.
Sabemos que, em regiões mais remotas, assim
como na periferia das grandes cidades, essa proporção tende a ser ainda mais elevada que nas regiões
centrais. Isso implica a frequência de incidentes envolvendo motociclista e também motorista não habilitado.
Vários fatores pesam. É fácil culpar falta de fiscalização e policiamento – o que, infelizmente, ocorre em todo o País, e, em especial, nas suas regiões
mais pobres –, mas há outros elementos a considerar:
um deles é a dificuldade de acesso à carteira de habilitação. Para uma parcela significativa da população
brasileira, o custo do processo de qualificação é muito
elevado, absorveria uma parcela significativa da sua
renda. Pressionados de um lado por essa dificuldade
financeira e, de outro, pela má qualidade do transporte
urbano, esses brasileiros acabam por procurar outra
solução: compram carros populares e motos usados,
financiados a longo prazo, passando a circular sem
estar preparados para dirigir. Isso contribui, e muito,
para o aumento do número de acidentes de trânsito.
Levando em conta essa série de problemas,
apresentei projeto de lei destinado a melhorar a qualificação de nossos motoristas.
A proposição determina que os recursos de multa
venham a financiar a primeira habilitação de pessoas
que não possam arcar com as despesas da aprendizagem para a retirada da carteira de motorista. Para
isso, deverão ser utilizados recursos já disponíveis no
Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito,
que, segundo seu regulamento, pode ser usado para
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fazer cumprir a legislação de trânsito e na elaboração e
implementação de programas de educação de trânsito.
O projeto também procura corrigir distorções
presentes no Código de Trânsito Brasileiro, que, hoje,
fixa o valor da multa por falsificar ou adulterar um documento de habilitação em patamar bem mais baixo
do que a penalidade prevista por dirigir sem o mesmo
documento. Evidentemente, isso gera um indesejável
incentivo à criminalidade, motivo pelo qual propomos
pesada multa para aquela infração.
Procuramos, ainda, coibir a circulação de motociclistas e motoristas não habilitados, aumentando o
valor da multa para esse tipo de infração. Entretanto,
para incentivar a qualificação dos motoristas, a proposição prevê a redução do valor da penalidade em
dois terços, caso o condutor apresente a habilitação
necessária no prazo de 180 dias. O nosso projeto visa
estimular, fazendo com que o infrator possa investir na
sua própria capacitação como condutor o valor que
iria despender com a multa correspondente à infração cometida. Então, o valor que seria para pagar a
multa vai ser investido na formação e na qualificação
dos condutores.
Acreditamos, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
que, desta forma, contribuiremos não só para melhorar
as condições de nosso trânsito, mas também no que
é nosso principal objetivo: preservar vidas humanas.
São inúmeros, de forma destacada, os acidentes
de trânsito em nosso País diariamente, e é grande o
número de famílias que sofrem com a perda de seus
filhos, porque, como se pôde observar na pesquisa realizada, existe um número muito grande na faixa etária
de 18 a 30 anos de idade.
Eu queria destacar aqui que, no meu Estado
de Roraima, a nossa capital, Boa Vista, tem um dos
maiores índices de acidentes de trânsito do País, proporcionalmente ao número de habitantes. Temos, na
nossa capital, um índice elevado também de morte de
motociclistas. Inclusive, a Senadora Ana Amélia, que
está aqui presente, realizou um estudo, um seminário
que visava a discutir os motivos, as razões dos altos
índices de acidentes de trânsito com carros e motos.
Esse estudo foi muito bem discutido e debatido nessa audiência pública, nesse seminário sugerido pela
Senadora Ana Amélia e que detectou a necessidade
de se fazer um investimento maior não só na infraestrutura, na mobilidade urbana, mas um investimento
muito grande também na formação e na capacitação
dos condutores brasileiros, e por que não dizer um investimento massivo, maior também naquelas capitais
onde os índices são assustadores, como é a capital
do meu Estado, Boa Vista.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
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A Srª. Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Cara Senadora Angela Portela, eu lhe agradeço e
fico mais satisfeita de ter feito permuta com V. Exª,
uma vez que traz esse tema que eu lhe diria é uma
questão emergencial porque tem enormes consequências do ponto de vista do gasto com saúde pública.
Hoje, a ocupação de leitos, provocada por vítimas de
acidente de trânsito, já supera as doenças convencionais – câncer, doenças cardíacas. Refiro-me à UTIs,
onde ocorre o atendimento de emergência. Isso representa, como eu disse, um gasto extraordinário para a
saúde, e mais para a Previdência Social, porque, no
caso de um acidente envolvendo moto, por exemplo,
como é muito vulnerável o motociclista, as sequelas
retiram-no da atividade que está exercendo, situação
que vai pesar sobre as contas da Previdência Social.
Sem falar nas perdas que as famílias têm quando morre uma pessoa ou mesmo quando ela fica exatamente
impossibilitada por uma deficiência de recuperação,
porque, em geral, os tratamentos são muito longos.
No Sarah Kubitschek, por exemplo, a grande parte dos
tratamentos de reabilitação motora se dá por motivo
de acidente de trânsito. Além das causas citadas por
V. Exª – e eu lhe agradeço a referência ao seminário;
nós fizemos uma audiência pública e outro seminário
sobre acidentes com motos porque os próprios motociclistas estão interessados nisso –, nós temos outros
problemas relacionados a essa questão que dizem
respeito, por exemplo, ao custo hoje que tem o próprio
seguro, e a cidade não está preparada para isso, como
disse V. Exª. Para haver mobilidade urbana, usa-se
moto porque o transporte coletivo é deficiente e caro.
Então, a moto é a saída, e aí acontece uma sobrecarga. Hoje de manhã, eu estava vendo no noticiário uma
morte envolvendo ciclistas, que são os que andam de
bicicleta, também muito vulneráveis – e os acidentes
são trágicos. O treinamento para a habilitação é feito
em um terreno liso, numa rua bonitinha, sem nenhum
obstáculo, nenhum veículo para que possa ter a noção
de espaço. É longe da realidade que ele vive nas ruas
diariamente. Então, parabéns a V. Exª por trazer esse
tema. Temos que voltar a discuti-lo, porque, de 30 mil
para 40 mil, são 10 mil mortes, Senadora Angela Portela, e nós não podemos aceitar passivamente isso.
Parabéns pela sua iniciativa de abordar novamente
este tema.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.
Dados assustadores sobre o acréscimo da violência no trânsito brasileiro são registrados nas estatísticas anualmente. Em nosso Estado de Roraima, na
capital Boa Vista, todos os dias, ocorrem acidentes de
trânsito com motociclistas, com ciclistas, com carros;
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todo santo dia. Então, essa é uma realidade de todas
as nossas capitais do nosso Brasil. Nossas estatísticas
mostram claramente isso.
E, na condição de representantes do povo brasileiro, dos Estados brasileiros, é nossa obrigação, nosso
dever, assim como tem feito V. Exª e como estamos
procurando fazer agora, apresentar este projeto de lei
que visa aumentar as multas e transformá-las em investimento na formação e na capacitação dos condutores, porque entendemos que muitos deles, Senadora
Ana Amélia, principalmente no Nordeste, nas regiões
rurais, no Norte, não têm condições de investir na sua
formação e tirar sua carteira de motorista. Hoje em
dia, para se tirar uma carteira de motorista, é necessário fazer um investimento em torno de R$800,00 a
R$1.500,00, dependendo da região.
Então, há necessidade de o Poder Público fazer
um investimento na formação dos nossos condutores,
seja do condutor que dirige seu transporte lá em São
Paulo, na grande capital, seja do condutor que dirige
lá em Entre Rios, no meu Estado de Roraima.
Há necessidade de se estabelecerem políticas
públicas pelos governos estaduais e municipais e pelo
Governo Federal. Há necessidade de que nós aqui, no
Congresso Nacional, estejamos atentos para aprovarmos projetos que possam ajudar a reduzir esses altos
índices de acidentes de trânsito em nosso País.
Além dos custos da saúde, como V. Exª colocou
aqui, há também o maior custo que é o sofrimento
dessas famílias. É o sofrimento do pai de família, da
mãe de família ao ver seu filho se recuperando durante
meses e meses nos hospitais. Esse jovem que estava
trabalhando ativamente é retirado do mercado de trabalho. Quer dizer, é um custo para a Saúde, é um custo
para a Previdência e é um custo muito maior para a
qualidade de vida das famílias brasileiras – entendeu,
Senador Paulo Paim?
Então, eu gostaria de encerrar as minhas palavras anunciando, mais uma vez, a apresentação desse
projeto nesta semana, para que possamos dar a nossa pequena contribuição para a redução desses altos
índices de acidentes que ceifam a vida de jovens, de
pessoas que estão em pleno vigor físico.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus parabéns, Senadora Angela
Portela, pelo seu pronunciamento e pelo projeto que
apresenta, que, com certeza, vai ajudar a salvar vidas.
Eu queria ainda, de público, agradecer a V. Exa.
Hoje de manhã eu tive uma série de exames, e V. Exa
assinou e defendeu uma série de requerimentos de
minha autoria lá na Comissão de Direitos Humanos,
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para que pudéssemos viabilizar três audiências públicas nas próximas segundas-feiras.
Muito obrigado, Senadora.
Chamamos agora a Senadora Ana Amélia, para
o seu pronunciamento, pelo tempo que for necessário.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Posteriormente, Senador, eu gostaria
de me inscrever para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exa será inscrito numa breve
comunicação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Caro Senador Paulo Paim, Senadora Angela
Portela, Senador Requião, nossos ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, nesta semana
toda, nós tratamos aqui de um assunto sobre o qual
eu penso não ser desnecessário voltar a me referir, ao
contrário, porque a sociedade nos pede e nos cobra.
Entre ontem e hoje emissoras de rádio de várias
partes do Estado – de Quaraí, de Novo Hamburgo, de
Soledade, de Passo Fundo, de Porto Alegre – nos contataram querendo falar sobre a questão do voto aberto.
Senador Paim, nós ontem falamos, e eu lembrei
e fiz uma comparação entre V. Exa, que há 25 anos
trata dessa matéria, e o Nelson Carneiro, que ficou
40 anos defendendo o divórcio e conseguiu. “Água
mole em pedra dura tanto bate até que fura.” Então,
foi essa analogia que eu fiz ontem. O Senador Paim,
há 25 anos, como Deputado e depois como Senador,
pede que o voto seja aberto em todas as votações.
A Câmara, depois de ter dado uma derrapada
feia com a questão da manutenção do mandato do
Deputado Donadon, uma semana exata depois, por
unanimidade, aprova uma PEC, no segundo turno,
prevendo, então, o voto aberto para todas as votações;
não só para a questão da cassação de mandato de
colega, mas também para as demais circunstâncias,
inclusive escolha de Ministros do Supremo Tribunal
Federal e vetos presidenciais.
Então, do oito ao oitenta – do oito ao oitenta. Talvez, se tivesse cassado o mandato, como recomendaria
a boa política, porque houve um julgamento em última
instância, já não cabia mais nenhum recurso, já muito
consolidada a condenação, então, bastava confirmar
a deliberação da Suprema Corte de Justiça do País.
O Presidente do Senado talvez tenha suas razões – o nosso Senador Renan Calheiros ontem me
falava disso – de que a Casa política precisa compor
politicamente as questões. Mas há, também, um outro
dado relevante a ser considerado, Senador Paulo Paim,
que diz respeito ao clamor da sociedade.
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Então, quando as emissoras do interior me telefonam me cobrando – “Será que passa o voto aberto
para tudo?” –, há uma inquietação geral sobre isto. Então, eu penso que a matéria não pode – ela tem que
ser cuidadosamente tratada – frustrar a expectativa
da sociedade para que isso seja o mais rapidamente
possível definido e decidido.
É evidente que quem esperou 25 anos não pode,
num piscar de olhos ou num estalar de dedos, resolver a
questão. Porém, não podemos, também, tergiversar sobre esta matéria, sob pena de sermos cobrados, como
foram os Deputados, em relação ao que aconteceu na
semana passada com o caso do Deputado Donadon.
Eu penso que o Presidente Renan Calheiros
terá a responsabilidade e terá lido hoje tudo que se
escreveu e o mais que vai se escrever a respeito da
necessidade de darmos uma resposta à sociedade.
Como eu disse ontem, em dois casos pelo menos, eu
tinha a questão da escolha de Ministro do Supremo e
de vetos presidenciais. Que razão?
Quem nós estamos elegendo aqui ao Supremo
amanhã vai ser um julgador, um juiz. Mas aí, nesse
caso, também temos que raciocinar, quem tem ficha
limpa não pode temer mostrar a cara na hora do julgamento. Então, tendo ficha limpa, não há problema.
E, mesmo não havendo, temos que mostrar para a
sociedade como é que nós estamos votando.
Já em relação aos vetos presidenciais, também
há uma pressão. Quem tem a caneta e o Diário Oficial na mão tem um poder muito grande sobre os Senadores, sobre os Deputados. No caso dos Estados,
os governadores sobre as suas bancadas estaduais
nas assembleias. Então seria também em relação a
esse aspecto.
Agora, nós votamos as matérias, digamos, dos
taxistas aqui. Votamos a questão dos taxistas para dar
a eles o direito de, em relação à herança, ser mantida
a concessão do serviço para o filho em caso de morte
do titular, ou para a mulher, ou para a filha, enfim, na
linha da sucessão.
A Presidente vetou. Nós tomamos uma decisão
soberana. E, aí, na hora do veto, nós temos de ter
coerência, temos de manter a decisão que tomamos
aqui e derrubar esse veto. Se nós aprovamos e mantemos o veto, nós estamos dizendo assim: nós erramos; nós votamos uma coisa da qual não tínhamos
muita convicção.
É o meu raciocínio. Pode ser simplista demais,
Senador Paulo Paim, mas penso que temos de mostrar
a cara para o eleitor, mostrar a cara para a sociedade,
tanto no veto quanto na questão da escolha de Ministro
do Supremo, em qualquer circunstância.

SETEMBRO DE 2013
60662 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Então, eu queria voltar ao assunto para dizer que
V. Exª, nesse aspecto, é o nosso Nelson Carneiro do
século XXI.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Permita-me.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sim, Senador Paim. Sempre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Rapidamente, gostaria só de
cumprimentar V. Exª.
Eu sempre soube que a sua posição não era outra, como está reafirmando agora, não tenho dúvida
alguma, mas, em relação à questão do veto, de que
eles falam tanto, V. Exª já disse que tinha alguma dúvida, mas não tem mais.
Eu estou na Casa há 27 anos, não derrubamos
veto algum pelo voto secreto. Para não dizer nenhum,
alguém pode dizer: mas houve um, aquele dos royalties.
Em relação àquele, todos nós abrimos o nosso voto,
porque tínhamos interesse em mostrar para os Estados que nós estávamos votando como estava. Então,
em resumo, eu nunca vi um veto ser derrubado. Por
quê? Porque o voto é secreto, o camarada acende uma
vela para Deus e uma para o diabo, ou oferece o voto
para um e para outro, e vota como ele bem entende,
e o veto é mantido.
Em relação à questão das autoridades, de que
eles falam. Ora, a Suprema Corte americana é eleita
pelo voto direto do Plenário do Senado, e nunca deu
problema algum. O Plenário do Senado americano elege pelo voto direto e aberto a Suprema Corte. Lembro-me do impeachment lá do...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Do Nixon.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –... do Nixon, tudo voto aberto.
Houve outra votação de impeachment, em que
ele foi absolvido, quando se envolveu com a Mônica,
não estou lembrando o Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– O Clinton.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Clinton! Foi absolvido, inclusive
pelos seus adversários, mas no voto aberto.
Qual é o medo de se votar abertamente? Sinceramente, eu sei que os Senadores pensam diferentemente – respeito quem pensa diferentemente –, mas
eu não vejo problema. Toda vez que eu votei aqui, eu
abri o meu voto.
“Como é que você votou, Paulo Paim?” Eu votei
assim.
Apanhei algumas vezes, mas, tudo bem, é consequência do meu voto. Apanhei, que eu digo, porque
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fui até criticado. Por isso, quero cumprimentar V. Exª
por trazer esse tema.
E eu também entendo que o Senador Renan
Calheiros devia conversar com os Senadores, com todos os Líderes. Se a Câmara votou, por unanimidade,
pelo voto aberto em todas as situações, como é que o
Senado, agora, que já estava com a bandeira do voto
aberto há muito tempo, a CCJ votou, por unanimidade, duas vezes – votou a PEC 50 que eu apresentei lá
atrás; votou a PEC 20, que apresentei recentemente –,
quando chega na hora de votar para valer: “não, não
era bem assim; vamos ver, vamos estudar”.
Aí não dá; aí eu mesmo fico, no mínimo, chateado.
Parabéns a V. Exª pelo seu pronunciamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Nós temos que entrar nesse processo. Eu acho que o
Presidente do Senado faria muito bem se compusesse... Espero que S. Exª tenha as razões políticas de
defesa do Parlamento para tomar uma decisão que
preserve o interesse.
Aliás, no ano passado, votamos – passa tão rápido, Senador Paim – a cassação do mandato do Senador Demóstenes, e o voto era secreto. Mas eu abri
o voto e disse: “O meu voto é este”. Porque nós não
estamos julgando uma pessoa. Por aqui as pessoas
passam, e precisamos defender a instituição que nós
representamos. É essa a preocupação que se tem.
Esse é o nosso compromisso com a instituição que
nós representamos.
Então, quero trazer de novo esse tema, porque
continua na Ordem do Dia, esse tema continua pautando. E até pela entrevista que concedi à Rádio Guaíba
agora há pouco também reforcei a convicção de que
é preciso deixar muito clara nossa posição, a sua já e
conhecida, a minha e a do Senador Pedro Simon também, os três Senadores do Rio Grande têm a mesma
atitude em relação a essa matéria, então, eu queria
trazer o assunto aqui.
E queria também lembrar, Senador Paulo Paim,
V. Exª que presidiu a Comissão de Direitos Humanos
e lá eu também assisti a uma audiência pública, que
hoje é o Dia Nacional de Conscientização da Fibrose
Cística, que é 5 de setembro.
A fibrose cística, Senador Paim, é uma doença
grave e que traz sérias consequências ao seu portador.
É uma enfermidade genética que afeta, principalmente, o bom funcionamento das vias respiratórias
e do sistema digestivo, levando à aquisição de diversas infecções. O portador de fibrose cística apresenta produção anômala de secreções, que se tornam
mais espessas e em maior quantidade que o normal.
A doença decorre da transmissão de gene defeituoso
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do pai ou da mãe, ambos normalmente saudáveis, à
criança por eles gerada.
No Brasil, a expectativa de vida para os portadores de fibrose cística fica abaixo dos 20 anos de idade.
Já em países desenvolvidos, ela costuma ficar entre
40 e 60 anos. Essa diferença, mais que significativa,
explica-se pelo momento de identificação da doença.
Na impossibilidade de curá-la, a realização do diagnóstico precoce é uma das medidas mais importantes
em beneficio dos seus portadores. Se a fibrose cística
é detectada nos recém-nascidos – o famoso teste do
pezinho –, antes da ocorrência de infecções mais graves, é possível obter resultados muito melhores com
o tratamento adequado, ampliando as possibilidades
de uma vida mais saudável e mais longa para os seus
portadores.
No entanto, sabemos que nem sempre as leis
vingam em nosso País e as possibilidades de que o
mesmo ocorra com uma portaria ministerial são ainda
maiores. O fato é que a determinação do Ministério da
Saúde de que o teste do pezinho passasse a identificar a ocorrência da fibrose cística só foi efetivamente
implementada por 17 Estados brasileiros: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul – nosso Estado –, Rondônia, Santa Catarina e
São Paulo.
Nesse sentido, aproveito a oportunidade para
exaltar o trabalho desenvolvido pelos Sr. Sérgio Sampaio, Presidente da Associação Brasileira de Assistência a Mucoviscidose (ABRAM) e Fernando Gomide, servidor desta Casa e Presidente da Associação
Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico, bem como, e
especialmente, a nossa conterrânea gaúcha Elisabeth
Backes, da Associação de Apoio aos Portadores de
Fibrose Cística do Rio Grande do Sul. Todos esses
dirigentes se destacam como grandes lideranças no
País na luta contra esta doença, principalmente por
conhecerem de perto suas consequências, tendo familiares que convivem com a enfermidade.
É de vital importância que a sociedade brasileira
demonstre sua solidariedade às crianças que nascem
com esse mal, exigindo que seus governantes adotem
o teste do pezinho ampliado, que inclui a fibrose cística.
Os gestores e os demais profissionais da área de saúde, por estarem mais próximos do problema, também
têm um importante papel a cumprir, tanto conscientizando a população, como cobrando das autoridades
medidas que ampliem a proteção aos portadores da
fibrose cística.
Aliás, neste Dia Nacional de Conscientização da
Fibrose Cística, lá em Porto Alegre, Senador Paulo
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Paim, os pais de portadores de fibrose cística pediram
medicamentos para os seus filhos.
Integrantes da Associação de Apoio a Portadores de Fibrose Cística do Rio Grande do Sul prometem realizar novas manifestações. O motivo, segundo
a Presidente Elisabeth Backes, seria a falta de medicamento para os pacientes dessa doença. Familiares
dos portadores estiveram em um protesto na última
sexta-feira, no mesmo local, exibindo faixas, balões
pretos e nariz de palhaços.
“Estamos preocupados com o tratamento dos
nossos filhos. Temos que nos movimentar para fazer a
nossa parte como pais”, disse Elisabeth, mãe do portador de fibrose cística Matheus, de 21 anos.
As vítimas de fibrose cística do Rio Grande do
Sul possuem, desde 2001, por determinação judicial,
direito a todo o tratamento garantido pela Secretaria
Estadual da Saúde. De acordo com a presidente da
entidade, eles estão sem o medicamento essencial
de uso diário, o antibiótico colimicina, há pelo menos
dois meses.
Então, o apelo que faço aqui, também em nome
do Senador Paim e do Senador Simon, é o de que as
autoridades estaduais providenciem a oferta desse
medicamento aos portadores da doença.
O Dia Nacional da Conscientização da Fibrose
Cística tem sido importante para levar ao público em
geral o conhecimento do assunto. E é fundamental
que sejam adotadas medidas práticas e efetivas pelos
governos estaduais, principalmente visando a garantir
esse diagnóstico precoce, com o teste do pezinho ampliado, pois a luta dos portadores da doença e de seus
pais se prolonga por todos os dias do ano.
Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Amélia, meus
cumprimentos pelo seu pronunciamento, pelos dois
temas que tratou.
Neste momento, chamo, para usar a palavra, o
ilustre Senador Roberto Requião.
Logo em seguida, a Senadora Ana Amélia vai
assumir a Presidência dos trabalhos, e eu poderei fazer meu pronunciamento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Presidente Paulo Paim, na tarde
de ontem, apresentei à Mesa um projeto de regulamentação das eleições diretas do Parlasul.
Nós deixamos de regulamentar essas eleições
nas últimas eleições gerais. Não escolhemos os nossos
Parlamentares de forma direta e estamos enviando ao
Parlasul Senadores e Deputados Federais escolhidos
pelas bancadas.
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Eu estranho essa paralisação dos partidos e das
autoridades na formalização definitiva do nosso Parlamento. Mas montamos um projeto, eu e o Deputado
Marcelo Castro, do Piauí. Ele está entrando com o
mesmo projeto que fizemos em parceria na Câmara
Federal, e eu entrei, hoje, junto à Mesa, com um pedido de urgência para que esse projeto não passe pelas
comissões e venha diretamente ao plenário.
Há na Casa um projeto do Senador Lindbergh,
mais complicado, com listas fechadas, que dificilmente seria admitido pelo Congresso Nacional neste momento. Eu conversei com o Senador Lindbergh, que
se propôs, inclusive, a retirar o seu projeto e a assinar
comigo e com o Deputado Marcelo Castro o projeto
que estamos apresentando. A mesma conversa tive
hoje, pela manhã, com o Senador Diniz.
Se nós queremos montar o Parlasul, se esse é
o propósito do Congresso Nacional, se esse é o propósito do Executivo, da Presidência da República, vamos fazer isso andar. E eu faço aqui o meu apelo às
Lideranças para que, junto comigo, com o Marcelo e
com o Lindbergh, aceitem a urgência e resolvamos,
de uma vez por todas, esse problema.
Senadora Ana Amélia, o segundo capítulo do
meu pronunciamento é uma provocação que eu faço
aos defensores da tese do voto aberto. Eu acho essa
discussão no Congresso paradoxal. Nem o Miguel de
Unamuno, Reitor de Salamanca, conseguiria explicar
essa contradição. Ao mesmo tempo em que se propõe
o voto aberto, ao mesmo tempo em que a Câmara não
cassa o mandato do Donadon e, no dia seguinte, por
unanimidade, propõe o voto aberto, aqui, no Senado,
na Comissão de Constituição e Justiça, propõe-se o financiamento de campanha oculto. O voto do Congresso
tem de ser aberto, mas os financiadores de campanha,
durante o período eleitoral, não podem ser revelados.
Ninguém pode saber quem está financiando quem. É
um paradoxo de muito difícil compreensão.
Vamos pensar um pouco mais sobre essa história
do voto aberto. Eu, como o Senador Paim, tenho uma
facilidade absoluta de falar sobre esse tipo de voto,
porque o meu voto na Assembleia Legislativa do Paraná, as minhas opiniões no Governo do Estado, na
Prefeitura de Curitiba e no Congresso Nacional, nesta
legislatura e na outra, em que fui Senador, tudo sempre foi aberto. Eu caracterizo a minha atuação política
pela franqueza absoluta. Muitas vezes, perdendo votos
eleitorais, contrariando opiniões.
Mas o voto aberto não é essa maravilha toda. O
voto aberto, Senador Paim, é uma “faca de dois legumes”, é uma faca de dois gumes. Como é que surge
o voto secreto na história das democracias? Ele surge
na Grécia, na votação do ostracismo, na democracia
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direta grega, onde os cidadãos, os que tinham direito a voto iam a uma praça e votavam – escrevendo o
nome do cidadão numa casca de ostra – para excluir
da sociedade grega, para um exílio de dez anos, pessoas que, ao ver desse plenário, eram nocivas ao projeto de nação, ao projeto da cidade. Posteriormente,
o voto secreto foi utilizado no parlamento australiano
para livrar os parlamentares da pressão do Executivo,
que é todo-poderoso, que pode distribuir, com emendas ou sem emendas, Senador Paim, pela sua liberalidade, recursos para os Municípios – pode ou não –,
para evitar que os Parlamentares fossem pressionados
pelos financiadores de campanha e, mais atualmente,
pela mídia.
Senador Paim, lembra da votação daquele cavalheiro que foi indicado para ANTT neste plenário,
Bernardo Figueiredo? Eu conhecia o currículo dele,
que foi ocultado do Senado Federal. Ele ia ser o fiscal
do sistema ferroviário brasileiro, ao mesmo tempo em
que tinha sido o representante das concessionárias
privadas no protocolo de privatização no governo do
Fernando Henrique. Dono de algumas delas e o comandante da forma inicial da ANTT, que tinha outro
nome então. Eu trouxe a denúncia para o Plenário,
levantei a questão nas comissões, onde fui derrotado.
No plenário, eu propus que nós tirássemos de pauta,
na tentativa de convencer a Presidenta da República
de que a indicação era um erro, era um engano. O meu
pedido foi a voto. O voto de uma remoção da pauta ou
de uma postergação da apreciação é um voto aberto. E
eu perdi. A tese que defendia perdeu de 36 votos a 30.
Em seguida, então, foi à votação a indicação da Presidenta da República, e nós recusamos o inadequado
Bernardo Figueiredo para a Presidência da ANTT, por
36 votos a 30. Inverteu-se a situação. Acho que foi mais
ou menos esse o resultado, talvez eu erre por um ou
dois votos. Mas a diferença foi esta: nós ganhamos no
voto secreto. O que significa isso? Que, se o voto do
Presidente da ANTT fosse aberto, esse Plenário não iria
contrariar Sua Excelência a Presidenta da República.
A Presidenta da República ficou muito agastada
com isso. Teimosa como é, inventou uma Empresa
Brasileira de Logística e colocou esse inadequado cidadão. Eu não vou repetir aqui os inúmeros discursos
que já fiz desta tribuna e por que eu acreditava que
ele era inadequado na Empresa Brasileira de Logística para fazer o tal trem-bola –não é trem-bola, não é,
Senador Paim? É trem-bala.
Pois muito bem, essa é uma demonstração do
domínio que tem o Executivo sobre uma votação aberta e a liberdade que têm os Parlamentares numa votação fechada. A votação fechada, em determinadas
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circunstâncias, é a garantia do voto de consciência, o
voto que escapa à pressão da mídia.
A mídia, pressionando o Congresso Nacional, tem
um poder impressionante. A mídia já chegou quase a
convencer a nós Parlamentares de que o povo brasileiro queria banir, definitivamente, a posse de armas.
Eu, pessoalmente, sou contra o porte de arma, mas
eu acho que uma pessoa morando num lugar ermo,
remoto, com pouco policiamento, tem direito de ter uma
arma em casa para proteger a sua família, evitando se
expor, de forma absolutamente vulnerável, à agressão
de um bandido armado.
Se o Congresso Nacional tivesse votado, tinha
proibido a posse de arma. A arma no Brasil ia ser só
para bandido. Mas foi a plebiscito e o resultado foi exatamente o contrário. O brasileiro acha que a posse de
uma arma numa casa, não o porte, é absolutamente
legítima.
A pressão da mídia obedece a interesses muito
claros. Se bem que é verdade que, em algumas votações programáticas, há necessidade absoluta do voto
aberto, para saber se o cidadão que se elegeu com
o ideário de um partido está seguindo esse ideário.
Eu, por exemplo, votei na Presidenta Dilma na
certeza de que ela iria manter os portos públicos. Isso
não aconteceu. Mas é importante que o cidadão saiba
também – e o próprio partido saiba – como são construídas e desempenhadas as infidelidades dos seus
membros. Então, há um perigo muito grande nessa
questão do voto aberto.
O voto aberto nesse regime eleitoral corrompido,
altamente questionável, coloca um Parlamentar financiado por um grupo econômico a disposição dele. Mas
diriam: “O povo fiscaliza.” Não. O povo pode fiscalizar
e entender os grandes processos em discussão, mas
uma reforma tributária que venha a beneficiar o grupo
de financiadores passa absolutamente despercebida.
Então, nós temos aí uma “faca de dois legumes”: o
mundo se inclina para o voto aberto nos congressos,
preservando a escolha de ministros dos tribunais que,
amanhã, podem nos julgar, preservando a escolha de
autoridades públicas e, no nosso caso, na nossa Constituição, preservando a escolha de embaixadores do
Brasil em outros países.
Em uma das últimas sessões, nós mudamos a
regulamentação da sabatina dos embaixadores, que
era uma verdadeira brincadeira aqui no Senado da República. O modelo que construímos é sério, semelhante
ao modelo de sabatina norte-americano. Porque aqui
no Senado, antes da sabatina, já estava, muitas vezes,
aberta a votação. Era o peso político da indicação, o
comércio das pequenas emendas, a simpatia que o
Parlamentar queria ter em relação ao Executivo para
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conseguir liberação de suas emendas ou, mais do que
isso, conseguir liberalidades de “sponte própria” – entre
comillas –,da Presidência da República. Então, não é
uma questão para ser tratada com leviandade e sob
pressão da imprensa.
O que a Câmara fez é uma verdadeira brincadeira.
Por que a Constituição brasileira, Senador Paim, diz
que o mandato dos Parlamentares só pode ser revogado pela Casa a que pertence? O ex-Ministro Jobim
explicava isso outro dia. A ditadura alterou a disposição do Supremo Tribunal Federal: aumentou o número,
nomeou o seu pessoal e passou a cassar mandatos
de uma forma indevida, impertinente e inadequada.
Então, na formulação da Constituição se introduziu
este princípio: o mandato só pode ser revogado pela
Câmara e, sendo Senador, pelo Senado.
Por outro lado, do ponto de vista apenas técnico,
nós temos visto exageros tremendos do Ministério Público e sentenças rigorosamente absurdas do Judiciário.
Nós sabemos que, nas prefeituras do interior do
Brasil, nas câmaras municipais, nós temos prefeitos
que não são exatamente administradores públicos de
nível universitário, têm dificuldade de conduzir a licitação
para compra de uma partida de pães para a merenda
escolar. E, de repente, ele compra uma partida de pães
de R$2 mil por R$20,00 a mais do que poderia ter comprado se o seu procedimento fosse mais cuidadoso.
Mas isso não é um crime, é um erro administrativo. Mas
um promotorzinho de recente concurso, que vai para o
interior, não gostando do prefeito por um conjunto de
suas posições, inicia um processo, e um juiz técnico
e rigoroso condena o administrador por improbidade.
Isso pode acontecer com um administrador público
que se tornou deputado federal, pode acontecer com
um administrador público que se tornou senador. E os
tribunais, então, condenam, com a perda dos direitos
políticos e do mandato
Veja, Senador Paim, estamos tratando de um
assunto delicado. A coisa não é são simples. Eu, pessoalmente – que sou um político de frente, sou um
político de confronto –, aprecio, como o Senador Paim
e a Senadora Amélia, sobremaneira, o voto aberto. O
meu será sempre aberto em qualquer circunstância.
Mas consideremos a história da evolução do
voto secreto na história da democracia no mundo, da
Grécia, passando pela Austrália, a outros parlamentos. Sociedades mais evoluídas, com sistema eleitoral
mais aperfeiçoado, sem o peso diabólico do doador de
campanha, tem voto aberto para tudo. Existem alguns
parlamentos no mundo que têm o voto aberto para
qualquer coisa. Mas me preocupa o voto aberto num
sistema terrível como o sistema brasileiro.
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Por que, por exemplo, agora, essa resistência
brutal a um projeto de iniciativa do Pedro Taques, para
que as doações aos partidos, em qualquer momento, e
principalmente no momento eleitoral, sejam publicadas
imediatamente na internet? Por quê? Porque os partidos estão sendo financiados por grandes empreiteiras e grandes bancos. Os donos do capital, do capital
vadio, os donos do Banco Central, que é conduzido
pelos seus interesses, de certa forma, influenciam ou
mesmo mandam na política brasileira. E daí?
E daí a minha preocupação com tudo isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Deixe-me dividir com V. Exª a questão do voto aberto.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Por que não a doação de campanha
absolutamente aberta? Por que não o fim do financiamento público? Mas é o bastante isso, Senador Paim?
Não! Tem que acabar a influência da mídia, o monopólio da mídia, a ausência do direito de resposta, que faz
com que, na véspera de uma eleição, a Senadora Ana
Amélia possa ser difamada e vá para as urnas sem ter
tido a oportunidade de responder à difamação de uma
imprensa irresponsável.
A questão do voto aberto ou do voto fechado é
extraordinariamente delicada, e nós devíamos pensar
um pouco mais profundamente nisso.
E, para que não fique dúvida, por uma questão
de estilo, de temperamento, eu voto no voto aberto,
mas me vi na obrigação de ocupar a tribuna e fazer a
advertência, com as informações que acabei de trazer a V. Exªs.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Requião...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Com a palavra, o Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Um aparte bem breve. Já falei tanto do voto
aberto ao longo desses meus 30 anos... Digo 30 anos
porque, quando eu era sindicalista, já não entendia
por que o Congresso votava secreto. E, depois que
aqui cheguei, apresentei isso na Constituinte. Os argumentos foram a pressão do Executivo, a pressão
da mídia. E, de lá para cá... Só quero dar um exemplo
agora: como é que nós concordamos – votamos aqui
já, por unanimidade, e queremos que a Câmara vote
– que, na questão de cassação de parlamentar e de
presidente da República, o voto pode ser aberto? A
mídia pressiona. Todos pressionam nesse caso. Se,
nesse caso específico, que é mais constrangedor – o
colega aqui, ao meu lado, que viveu comigo, conviveu
comigo, e vou votar aberto, como sempre votei –, nós
podemos votar, agora, para a sociedade saber, em
um veto, como votei um vetinho, um projetinho, que é
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muito menos, na grandeza política, do que a cassação
de um presidente da República...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Muito menos na grandeza política...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Deixe-me concluir.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... e muito mais na construção da reeleição do parlamentar que vive dos favores que leva
ao seu Município.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Deixe-me concluir...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Muito mais importante para a sobrevivência eleitoral.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Teremos tempo, é claro, para esse debate. Então,
para cassar parlamentar, para cassar um presidente
da República, nós todos concordamos que o voto seja
aberto; na apreciação de um veto... Acho que quem faz
política dependendo de favor de governo – o que não
é o seu caso –, para mim, está no lugar errado, até
pela independência dos Poderes. Depender de emenda? Depender de votar veto ou não votar veto? Para
mim... E para V. Exª eu falo isso porque sei que V. Exª
não depende disso. Então, tenho liberdade para dialogar com V. Exª nesse sentido. A CCJ votou por duas
vezes, por unanimidade, a PEC 50, de minha autoria,
e a PEC 20. E, quando chega no voto para valer –
que agora a Câmara votou “vamos acabar com o voto
aberto” –, aí o Senado diz “não sei, vamos ver...”. Mas
como é que a CCJ votou? E, lá na CCJ, estão todos
os partidos representados. Na escolha de autoridade,
o que percebo, pelo estudo que fiz, é que as maiores
democracias do mundo caminham para o voto aberto
total, inclusive para eleger os membros da chamada
Suprema Corte.. Por isso, eu acho que o Brasil deveria aproveitar este momento de transparência absoluta para seguirmos os exemplos: em São Paulo, havia
um temor muito grande, mas São Paulo não tem mais
voto fechado; no Rio Grande do Sul, acabaram com o
voto fechado; Roraima acabou com o voto fechado e
não deu problema algum, não vi problema.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – No DF, acabaram com o voto fechado; câmaras
de vereadores, no Brasil todo, estão abrindo...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Antes disso tudo, Senador, acabamos
com o voto fechado no Paraná. A Assembleia Legislativa foi a primeira a liquidar o voto fechado.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Como é bom dialogar com V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Eu estou colocando algumas ponderações...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu entendi, Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Eu quero colocar para V. Exª uma
questão agora, um paradoxo que não sei explicar: se
a CCJ votou, por unanimidade, o voto aberto, que é
uma coisa bonita, a mídia satisfeitíssima, dizendo que
houve o início da revolução, por que a mesma CCJ se
recusou a votar a proposta do Pedro Taques, defendida por mim, da revelação do financiador de campanha
durante o período eleitoral?
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Errou. Devia ter votado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Não errou. São duas coisas diferentes:
ela não quer revelar a campanha e teve uma atitude
fisiológica, no voto aberto, porque ela vai votar com o
Governo e receber as benesses.
(Interrupção de som.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Na minha ótica, (Fora do microfone.) o voto aberto foi
um voto equivocado. É o meu ponto de vista. Errou. Não
deveria ter votado assim; deveria ter votado de forma
transparente, absoluta. Todos nós defendemos que o
financiamento da campanha não venha das empresas particulares – todos nós defendemos –, e aquele
que ainda alega que não pode votar aberto porque o
financiador não vai financiá-lo, esse está ferrado! Eu,
graças a Deus, não dependo de financiador nenhum.
Então, talvez eu esteja com esse sonho na minha cabeça, porque não dependo de nenhum financiador –
nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem do
partido – para financiar a minha campanha e não há
empresário nenhum que financie, até pelas minhas
posições. Sei que também é a posição de V. Exª. Talvez eu esteja muito a cavaleiro para defender o voto
aberto, meio que como Dom Quixote, mas percebo
que a sociedade avança nesse sentido, a sociedade
quer o voto aberto.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Mas eu respeito muito V. Exª, e V. Exª sabe disso. Sei
que o seu voto será pelo voto aberto, e a sua reflexão,
claro, vai ajudar a Casa a aprofundar o debate.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Já declarei o voto, mas ele se tornará
essa faca de dois gumes, com a mídia monopolizada,
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com os financiadores privados de campanha, com o
sistema de liberação de verbas do Executivo, a concentração de recursos e a miséria das prefeituras e
do Estado.
Há determinados momentos em que uma lúcida
ideia libertária, em confronto com a realidade, se transforma exatamente no contrário daquilo que se pretende.
Obrigado pelo tempo, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Um tema dessa natureza e dessa grandeza, Senador Requião, merece esse tempo, porque a
sociedade também conhece o pensamento de V. Exª.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Paulo Paim.
Enquanto o Senador Paim vem para ocupar a
tribuna, eu queria registrar que está nos visitando a
Srª Juliene Cabral, acadêmica do curso de Direito da
Faculdade Gama Filho, do Rio de Janeiro.
Essa instituição educacional está vivendo uma
situação extremamente delicada, e, na quarta-feira
próxima, o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante,
receberá uma comitiva de representantes. Penso que os
Senadores do Rio de Janeiro estarão comprometidos
para equacionar esse grave problema. Não é possível
que os alunos sejam prejudicados nesse processo. O
Senador Francisco Dornelles, meu grande Líder do PP;
o Senador Lindbergh Farias, nosso Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, do PT; e o Senador
Eduardo Lopes, do PR, que é um Senador também,
tanto quanto os demais, muito combativo, acredito,
estarão juntos para ajudar a resolver o problema dos
acadêmicos de Direito da Gama Filho, que é um problema que se arrasta há bastante tempo.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Ana Amélia, já falamos, por toda
a semana, sobre o voto secreto. Aproveitamos agora
a abertura que nos deu o meu querido Senador, um
dos melhores da Senadores da República, Roberto
Requião...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Nosso querido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pode ter certeza de que V. Exª sempre terá de
minha parte um respeito enorme por todas as suas
posições. V. Exª é um dos nossos líderes aqui na Casa,
e, em um tema como esse, claro que é delicado, é na-
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tural que haja divergências. Não falarei do voto secreto,
porque já falei ontem e hoje também.
Neste momento, Srª Presidenta, quero falar sobre outro tema. A minha fala no dia de hoje será sobre
a morosidade da liberação de marcas e patentes no
Brasil. Pretendo abordar o PL 316, de 2013, de minha
autoria, onde proponho que o exame e a concessão
do pedido de marcas e patentes sejam concluídos,
nos casos gerais, em um prazo máximo de 180 dias.
Há setores que esperam um ano, dois anos, três anos,
dez anos, e não há liberação.
Os brasileiros estão, aos poucos, tomando consciência da crescente importância que o desenvolvimento
da assim chamada economia da inovação representa
para o desempenho da economia tradicional.
Nas economias mais desenvolvidas, é cada vez
menor a participação das formas tradicionais de geração de riqueza. Isso quer dizer que, a despeito das
dificuldades que ainda há para contabilizar sua participação e seu impacto no conjunto da economia, a
ciência, a tecnologia e a inovação deixaram de ser
fenômenos periféricos na formação do PIB, para ocupar o centro das preocupações de caráter estratégico
nessas nações.
Com isso, todo um conjunto de políticas públicas vem ganhando importância cada vez maior, sendo possível citar, de modo especial, as que articulam
temas relativos ao sistema nacional de propriedade
industrial, ao incentivo à cooperação entre a academia e o setor produtivo, e as que delineiam a própria
política industrial.
Um dos principais indicadores da situação de
determinado país quanto ao nível de desenvolvimento de sua cultura da inovação é dado pela quantidade
de patentes e marcas registradas. E a análise dessa
situação, no Brasil, nos traz boas e más notícias.
Entre as boas, temos que – segundo estudo recentemente divulgado pela Thomson Reuters, empresa multinacional provedora de dados no setor de negócios – o número de patentes registradas em nosso
País cresceu 64% entre 2001 e 2010.
Para conferir comparabilidade a esse desempenho, posso agregar que, nesse mesmo período, a
Europa e o Japão registraram declínio de 30% e 25%
nesse indicador.
Trata-se, portanto, de um desempenho promissor
no que diz respeito à tendência de crescimento dos
registros de patentes em relação a dois dos gigantes
mundiais do setor de tecnologia.
Tão importante quanto isso, o perfil dos pedidos
inverteu-se completamente entre nós, sendo que, no
início do período estudado, dois terços dos pedidos
eram feitos por estrangeiros, enquanto agora percen-
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tual semelhante representa o montante de pedidos
feitos por nacionais.
Mas o desempenho brasileiro, embora venha
melhorando com grande rapidez, como se vê pelos
dados que apresentei, ainda opera numa escala extremamente reduzida se comparada com os padrões
do mercado internacional.
Vejam, Senadores e Senadoras, no Brasil foram
feitos, na década passada, cerca de 130 mil pedidos
de registros, computados conforme critérios do DWPI,
um índice mundialmente aceito para a mensuração
de patentes.
Enquanto isso, todavia, na China, que superou
recentemente os Estados Unidos e o Japão, na contabilidade de inovação, a quantidade de pedidos de
patentes superou a casa dos três milhões.
Trata-se, evidentemente, de uma diferença muito
significativa, que nos desafia a imaginar como poderemos nós Senadores apoiar concretamente o esforço nacional de inovação e, assim, ajudar a provocar
uma melhora de peso ainda maior no desempenho do
Brasil nesse setor.
O próprio relatório da Thomson constatou que o
Brasil – país que neste momento acelera o ritmo dos
pedidos depositados, demonstrando ser um dos canteiros férteis de inovação ao redor do mundo – lida com
um problema crônico alojado no coração mesmo do
processo de marcas e patentes: a lentidão do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) na conclusão
dos pedidos de registro atravanca o desenvolvimento
e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar
emprego e riqueza no País.
Segundo os responsáveis pelo levantamento que
fizemos e o qual consultei, o Inpi tinha, em 2012, cerca
de 150 mil pedidos acumulados, não sendo comum que
a aprovação de alguns levasse oito ou mesmo dez anos.
Um dado interessante consta no livro Basta de
Histórias!, do jornalista argentino Andrés Oppenheimer,
considerado o mais respeitado colunista de assunto
latino-americano, de imprensa norte-americana. Segundo ele, e ele faz uma indagação, por que o Brasil
libera 100 patentes por ano – o Brasil libera 100 – e a
Coreia libera, por ano, 8,8 mil patentes?
Srª Presidenta, realmente, isso é de pensar.
Enquanto isso, nos países ricos, a média de espera é de quatro anos. Essa situação vem, inclusive,
constituindo entrave aos investimentos estrangeiros
no nosso País, uma vez que tal lentidão prejudica o
retorno financeiro dos projetos pela perda de receitas
e, ainda, contamina a segurança da propriedade industrial, garantida, em última instância, somente pela
concessão da patente.

1042

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É fato, contudo, que a demora no caso do Brasil
vem melhorando paulatinamente, tendo caído de sete
para menos de seis anos no período abrangido pelo
estudo, mas ainda há bastante demora – sete, seis
anos, é muito demorado! – quando se compara aos
melhores desempenhos fora do País.
Em Taiwan, por exemplo, o prazo médio é de
cerca de 36 meses...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... para as patentes industriais em geral, sendo da ordem de um ano apenas no caso relativo ao
design e à marca.
Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão
demandam cerca de três anos para a concessão do
registro final da patente e marcas, havendo um sistema
abreviado nesses últimos países que ajuda a reduzir
o prazo de concessão em alguns casos predefinidos.
Tempo similar é praticado em nossa vizinhança,
pelo Chile, enquanto que o México registra, conforme
informação colhida junto à imprensa local, um prazo
um pouco maior de cerca de cinco anos.
Motivado por esse estado de coisas, senhoras e
senhores, resolvi apresentar o Projeto de Lei do Senado
nº 316, de 2013, matéria que foi lida no dia 6 de agosto último perante a Mesa desta Casa. Nele proponho
que o exame e a concessão de pedido de patentes e
marcas sejam concluídas, nos casos gerais, em um
prazo máximo de 180 dias.
Proponho, ainda, que as informações adicionalmente solicitadas aos requerentes sejam formalizadas
em um prazo de até 90 dias, passando a contagem
do limite estabelecido para a concessão a contar, nesses casos, da data de atendimento ao requerido pelos
examinadores.
Essa medida, senhoras e senhores, não constitui
absolutamente uma crítica à atuação do Inpi. Não, não
é essa a minha intenção. Pelo contrário, há informações
de que aquele órgão vem fazendo um grande esforço
no sentido de reduzir os prazos, Senador Delcídio do
Amaral, para que sejam atendidos os pedidos de forma quase que automática, claro que passando pelo
ritual de fiscalização.
Quero, isso sim, apoiar esse esforço no que couber aqui na minha ação parlamentar.
Entendo que o Congresso Nacional, ao convalidar essa minha iniciativa, estará dando ao Executivo
um sinal claro da importância de que o Legislativo vote
a inovação tecnológica, por sua relevância, para que
sejam disponibilizados os recursos necessários a um
bom desempenho dos órgãos críticos para a econo-
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mia de inovação, entre os quais, destaco aqui, mais
estrutura para o Inpi.
Certo da importância dessa medida, para a superação de um dos grandes gargalos que hoje se colocam
sob a perspectiva da superação e do atraso nacional
no que diz respeito à cultura de inovação, peço o apoio
de todos os colegas da Casa.
O projeto, Senador Delcídio, está tramitando na
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
Muitos podem dizer que é um projeto revolucionário, inovador, mas é assim, alguém tem de ter
a ousadia de apresentar projetos para os quais nem
sempre todos vão dizer amém – e muitos Senadores,
aqui, fazem isso –, mas vai fazer com que o debate
seja implementado com mais força sobre esse tema
tão importante.
O projeto, repito, está tramitando na Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, com a relatoria do Senador Sérgio Petecão,
do PSD do Estado do Acre.
Estou certo de que esse projeto avançará, e nós
todos, membros desta Casa, estaremos ajudando com
esse debate a encaminhar uma mudança realmente
crítica para a futura prosperidade do Brasil e dos brasileiros.
Senador Delcídio, eu me refiro agora a V. Exª, porque, como é uma quinta-feira, e o plenário está vazio,
eu tomei a liberdade, quando estava na Presidência –
Senadora Ana Amélia, Senador Sérgio, Senador Requião e os que usaram a palavra –, de dar a eles um
tempo maior, porque o plenário está vazio, estou eu e
V. Exª, aqui, neste momento. Então, eu quero pedir a
V. Exª, se eu puder, a exemplo dos outros que usaram
em torno de 30 minutos, usar em torno de 20, já que,
quando eu peguei, eu peguei já o tempo do Requião.
O Requião não falou 20; falou 12; sobraram 8; por isso
que o meu alarme tocou nos 10.
Então, eu peço a V. Exª, se for possível, porque
eu queria fazer alguns registros ainda, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Já foi V. Exª atendido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu naturalmente depois vou presidir para V.
Exª pelo tempo que for necessário. Isso sem nenhum
problema.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senador
Paim, parabenizando pelo projeto e olhando a questão da inovação tecnológica, que é o maior desafio
do Brasil. Um país se consolida com inovação, com
tecnologia e pesquisa.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Vindo de V. Exª o elogio, só à iniciativa, já sinto
que estou querendo acertar o caminho para caminhar
ao seu lado nesse tema tão importante em que V. Exª
é um especialista.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Senador Paim é um craque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito obrigado pela referência, Senador Delcídio do Amaral.
Mas, Senador Delcídio do Amaral, alguém pode
estranhar esse registro que vou fazer, mas eu o farei.
Registro sobre o Dia do Profissional de Inteligência.
Lembro que nessa sexta-feira, portanto... Não
sou contra e nem nada. Nós temos uma Inteligência
capacitada para defender os interesses do País.
Lembro que nessa sexta-feira, portanto, amanhã,
dia 6 de setembro, é comemorado o Dia do Profissional de Inteligência.
Parabéns a todos os profissionais que de forma
correta, adequada, fazem esse trabalho de interesse
da soberania e da independência do País!
Nesta semana eu recebi do Presidente da Associação dos Servidores, da Agência Brasileira de
Inteligência, Robson Vignoli, um texto assinado pelo
Oficial de Inteligência Hércules Rodrigues de Oliveira.
Sr. Presidente, quero que V. Exª considere na íntegra este pronunciamento que vou tentar aqui resumir.
O ciberativista australiano, Julian Assange, [...]
que desde junho de 2012 encontra-se refugiado na embaixada equatoriana em Londres,
confirmou uma das várias citações de Peter
Drucker, a de que hoje ninguém mais compete
por produtos ou serviços, mas por informação.
E estão aqui as citações dos dois, inclusive do
editor chefe que aqui também lembra essa importância.
Informação é uma das matérias-primas do
conhecimento que, inegavelmente, é a mais
lucrativa moeda de troca, pois estamos sob os
ditames da Sociedade do Conhecimento. Daí
[o ditado popular que todo mundo conhece já]:
Informação é Poder!
[Sr. Presidente, assim eles] demonstraram de
forma inequívoca que estamos todos sob controle, além do que, o fenômeno da globalização,
impulsionado pela tecnologia da informática,
rompeu fronteiras, modificou costumes, expandiu ciência, para enfim, invadir a privacidade
de nossas vidas. [É fato e é real.]
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Para os profissionais de inteligência do Estado brasileiro, à frente da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin), nunca houve novidade
no conteúdo das denúncias que assolaram a
mídia escrita e televisiva [nos últimos tempos].
As denúncias [...] são conhecidas do mundo
da espionagem que se faz presente na humanidade desde muitos [...] anos. [Aqui ele cita]
Sun Tzu, em 595 a.C., já falava sobre isso, bem
como a visão criacionista que mostrou Moisés
enviando espias à terra prometida, sendo cada
espião um príncipe. [São citações que eles
buscaram na Bíblia para se inspirarem.]
Na verdade, assistimos a uma guerra invisível que se trava entre as grandes potências e
destas, sobre as demais menos favorecidas
tecnologicamente, reproduzindo diuturnamente
o círculo perverso de dominação e imposição
econômica que impede o desenvolvimento e
o acesso ao bem estar de qualquer nação.
Das informações prestadas pelo trio, fica uma
pergunta: Quais são os limites para se violar a
soberania de um país? Da pergunta, extrai-se
outra: Há de se existir limites? Ruy Barbosa
disse certa vez em Haia, na Holanda, que em
se tratando de liberdade e soberania não se
deve falar de nações grandes ou pequenas.
[Aqui ele cita] Snowden, o arauto da transparência, entregou como Salomé, a cabeça
do NSA (Agência Nacional de Segurança),
apresentando ao mundo o filho dela, Projeto
Prisma, irmão mais novo do Projeto Echelon,
na verdade outro Big Brother, descrito no renomado romance 1984, de George Orwell,
que pode adentrar no endereço eletrônico [...],
gravar ligações telefônicas e apropriar-se de
todos os dados do cartão de crédito.
A política antiterrorista dos Estados Unidos da
América (EUA) foi a motivação para o emprego do Prisma, a Guerra Fria, do Echelon. Para
cada ação, uma reação, igual ou contrária, assim aprendemos nas leis da Física.
A política norte-americana para a manutenção
de seu “american way” (modo de vida) e a condução perene de seu destino manifesto, está
acima do desejo político tanto de democratas
quanto de republicanos.
Esse modus vivendi é a essência da nação
estadunidense e contra isso não há como
rebelar-se ou indignar-se, mas, sim, tentar,
pelos meios da Atividade de Inteligência de
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Estado, proteger-se [...] [porque estão todos
aí]: os russos, os chineses, os franceses, os
ingleses, os alemães continuaram, a despeito
do que os outros pensam, a interferir em qualquer país em que for de seu interesse atuar.
Por tudo isso e em nome da unidade nacional,
devem-se exorcizar os fantasmas do passado e depositar confiança em uma instituição
compromissada com o Estado democrático de
direito, que se encontra em absoluta sintonia
com os preceitos constitucionais.
Seria uma grande prova de amadurecimento
da sociedade brasileira passar a tratar o tema
Inteligência de Estado sem preconceitos, ressentimentos ou revanchismos.
A Agência Brasileira de Inteligência, órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, vem,
ao longo dos anos, apontando novos papéis a
serem desempenhados em consonância com
as exigências do mundo contemporâneo, não
olvidando contrapor o sorrateiro que quer se
apoderar de nossas riquezas, pois sabemos
todos que o ambiente internacional caracteriza-se pela competição entre Estados [...].
Cada um busca, a seu modo, melhorar seu
respectivo posicionamento estratégico no cenário global.
Bem ou mal, a desastrosa história de Snowden, divulgada mundo afora, despertou a
curiosidade do cidadão comum, que percebeu
que a Atividade de Inteligência é de interesse
geral e deve envolver a sociedade organizada.
Intrigante é que a grande nação americana
passou por cima de inúmeras leis por ela mesmo constituídas, abandonando a postura democrática e assumindo um viés de país [...]
[diferente]. Entretanto, merece o registro de
que a Inteligência brasileira atua sob a estrita
obediência à Constituição e ao ordenamento
jurídico.
Foi com visão de futuro que os operadores de
inteligência desenharam a Política Nacional
de Inteligência (PNI), que, há muito tempo,
elencou as ameaças ao Estado e à sociedade
brasileira, que, acredite, estão em voga, entre
as quais espionagem, interferência externa,
ações contrárias à soberania nacional, ataques cibernéticos, ações contrárias ao Estado
democrático de direito.
Interessante é que, à época, a então Ministra
da Casa Civil, Dilma Rousseff, encaminhou ao
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Congresso Nacional a Política Nacional de Inteligência, e, hoje, a Presidenta Dilma se torna
vítima da espionagem [lá de fora], uma violação
inadmissível de nossa soberania. [Por isso, a
Presidenta tinha razão, quando naquela época já pedia um novo marco sobre esse tema.]
Inúmeros são os casos que envolvem a situação precípua de Inteligência de Estado, mas
que, por questões de natureza da própria atividade, não são objeto de matéria [...] [amplamente divulgada], repousando suas ações [...]
[nos escaninhos], nos documentos distribuídos
às autoridades [...] [e que não acabam tendo
a devida divulgação].
Sr. Presidente, esse tema se estende. Ao mesmo
tempo, eles fazem uma declaração de que estão ao
lado da Presidenta Dilma e que contestam e criticam
a posição assumida pelos Estados Unidos da América
em relação à matéria da espionagem no nosso País.
Por fim, Sr. Presidente, nos onze minutos que V.
Exª ainda me deu – já tinha me dado vinte e poucos,
agora mais onze –, eu quero fazer um rápido destaque
também sobre o IDH no Brasil.
Não é preciso ser economista ou cientista social
para perceber o que o bom senso de qualquer pessoa
indica de maneira muito clara: quanto mais riqueza uma
sociedade produz, mais alto é o nível de bem-estar
material que podem obter os membros dessa sociedade, se houver uma visão de solidariedade. Esse nível
de produção de riqueza, usualmente, é medido pelo
PIB (Produto Interno Bruto). Evidentemente, há de se
levar em conta também como a distribuição dessa riqueza se dá entre as diversas classes sociais e entre
os indivíduos. Uma sociedade muito rica pode ser, ao
mesmo tempo, uma sociedade muito desigual. Uma
sociedade em que a riqueza beneficia apenas uma
pequena parcela da população não é bom senso. Mas
se, ao contrário, for uma sociedade razoavelmente
equalitária, da qual se possa dizer que nela se realiza
a justiça social, então, estaríamos mais próximos da
comunidade humana de tantos sonhos de todos nós,
de uma situação ideal.
Quanto à maior ou menor igualdade de renda,
ou seja, quanto á distribuição de renda, normalmente
se mede essa variável por meio do índice Gini. Contudo, não satisfeitos com medir apenas a produção de
riqueza em determinado intervalo de tempo (o PIB)
nem com medir apenas a distribuição de renda entre
pessoas (o índice Gini), dois economistas, um indiano
e um paquistanês, desenvolveram, em conjunto, um
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índice mais completo, Sr. Presidente, que fosse além
da medição da renda, embora também a incluísse no
cálculo, um índice com a pretensão de ser uma medida de parâmetro para o desenvolvimento humano.
Esses dois economistas são Amartya Sen, o indiano, e Mahbub ul Haq, o paquistanês – a pronúncia
é mais ou menos essa, mas também não me peçam
para fazer milagres. E o índice que conceberam, Sr.
Presidente, é largamente usado, estudado e comentado: Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH.
E permita-me, Sr. Presidente, aprofundar um
pouquinho o assunto para mostrar que nós estamos
avançando. Avançamos muito no IDH no Brasil a partir do governo de Lula, e V. Exª é um dos mentores
desse projeto em nível nacional. Falo isso com muita
tranquilidade, porque sei do seu compromisso com o
projeto de uma política justa, igualitária, que faça com
que todos possam viver, envelhecer e, como eu digo,
morrer com dignidade.
O IDH vem sendo calculado para praticamente
todos os países, desde o início da década de 90, pelo
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que, como o nome já diz, é um órgão da ONU.
O IDH abrange, em sua composição, três dimensões: renda, educação e saúde. A dimensão renda é
captada pela variável “PIB per capita”, medida pelo
método da paridade do poder de compra; a dimensão
educação é captada pelas variáveis “anos médios de
estudo” e “anos esperados de escolaridade”; e, finalmente, a dimensão saúde, pela variável “expectativa
de vida ao nascer” – nós avançamos muito nesses
últimos 12 anos.
O Brasil, de acordo com os últimos dados disponíveis – os dados publicados neste ano referem-se a
2012 –, ocupa a 85ª posição na classificação ordinal
entre países com melhor desenvolvimento urbano. O
primeiro, por exemplo, foi a Noruega, seguido da Austrália, Estados Unidos, Países Baixos e assim por diante. A posição que o nosso País ocupa está dentro do
grupo considerado de desenvolvimento alto – olhando
mais ou menos 20 anos atrás –, grupo que caracteriza
as nações emergentes.
E desde já posso dizer que, apesar de todos
os imensos problemas que ainda temos de enfrentar
para diminuir a pobreza no Brasil – fizemos muito, mas
temos muito a fazer –, apesar de alguns serviços públicos deficientes que são prestados à população de
baixa renda, como é seguramente o caso da educação
básica, ainda assim temos motivos para ser otimistas.
Avançamos nesses 10 anos o que não avançamos nos
últimos 50 anos, se lembrarmos antes da época Lula.
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É certo que existe uma assimetria entre o nosso
PIB, que é o 7º maior do mundo, e a nossa classificação
na lista do IDH, como dizia antes, de 85ª. A comparação
é entre a ordem número 7 e o número 85. Ora, visto
pelo lado que se projeta no futuro, isso apenas atesta que temos grande poder para, se quisermos, fazer
frente às nossas necessidades e continuar avançando
como avançamos nos últimos doze anos.
Temos recursos para prosperar? Sim. Temos recursos abundantes? Sim. Temos um PIB positivo? Sim.
Nada menos que cerca de US$2,5 trilhões. Isso é uma
Grã-Bretanha, justamente um país que começou, no
mundo, a Revolução Industrial.
Se vamos usar nosso potencial para beneficiar
as pessoas, em especial as pessoas mais pobres, isso
vai depender apenas de nossa competência e de nossa vontade política, das prioridades que elegermos,
da competência para organizar o Brasil e sua economia, de modo que ela, a economia, possa continuar a
dar frutos, a progredir, a gerar riqueza e competência
também para saber direcionar parte desse recurso por
meio de políticas públicas para objetivos certos, de maneira inteligente, responsável, produtiva, sustentável.
Eu gostaria ainda de mencionar que o escritório
brasileiro do PNUD, trabalhando com o índice IDH,
acaba de prestar um grande serviço inestimável ao
conhecimento da realidade socioeconômica brasileira. O PNUD, seção brasileira, montou o Atlas Brasil
2013, no qual se encontra calculado o IDH para cada
um dos mais de 5 mil Municípios do País. Meus cumprimentos ao PNUD!
Chamou-se esse índice, calculado por Município, de IDHM, sendo M de Município. Os dados para a
composição do índice foram retirados dos três últimos
censos demográficos: 1991, 2000 e 2010.
Os índices, além de outros dados socioeconômicos municipais, foram franqueados pelo Governo e,
naturalmente, pelo PNUD, de forma gratuita, à consulta
pública via internet. Na página do PNUD, na internet,
chega-se facilmente ao Atlas.
Fiz a pesquisa, que é muito simples de ser feita,
para conhecer dados sobre os Municípios do Estado
que represento, o meu Rio Grande do Sul. Eu olhei
todos – é claro que não posso aqui destacar todos –
e selecionei três Municípios: um situado na Grande
Porto Alegre, outro na região das Missões e outro no
Pampa gaúcho.
Por meio do Atlas, fiquei sabendo que o IDH do
populoso Município onde resido, Canoas, situado na
região metropolitana de Porto Alegre, é 0,750, classificado como de nível alto. Lá, nós estamos gover-

1046

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nando, e Jairo Jorge é o Prefeito reeleito. Lembro que
o IDH varia de 0 a 1, tendo maior desenvolvimento a
região, no caso o Município, quanto mais seu índice
se aproxima do valor 1. Nós temos 0,750, e estamos
chegando ao valor 1.
Tenho acesso também ao IDH de Canoas por dimensão: o IDH somente da dimensão renda; somente
da dimensão educação; somente da dimensão longevidade, que é um termo mais específico para a dimensão
saúde, uma vez que é composto – como já mencionei
– pela variável “expectativa de vida ao nascer”.
Ainda sobre o Município de Canoas ou sobre
qualquer Município, posso fazer uma análise dinâmica
e saber como o IDH como um todo, ou como o IDH por
dimensão, evoluiu, não apenas nos últimos 12 anos,
mas nos últimos 20 anos.
Assim, vejo que, das três dimensões, a que mais
evoluiu em Canoas foi a dimensão educação, tanto de
1991 a 2000 quanto, principalmente, entre 2000 e 2010.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, vou para os finalmentes.
Tenho também acesso aos tratamentos estatísticos de vários dados socioeconômicos de suma importância, como a taxa de crescimento da população, taxa
de urbanização, estrutura etária, mortalidade, fecundidade, fluxo escolar, frequência escolar, escolaridade
por faixa etária, índice de Gini, percentual da população economicamente ativa, rendimento médio, dados
sobre habitação, dados que se convencionou chamar
vulnerabilidade social e ainda outras informações.
Posso ainda citar, neste finalmente, o Município
de Canoas em uma classificação ordinal de todos os
Municípios brasileiros em relação ao IDH. Constato,
dessa forma, que Canoas ocupa a posição nº 551
entre os mais de 5 mil Municípios brasileiros em uma
ordenação do IDH do mais alto para o mais baixo,
estando cerca de 10% dos Municípios brasileiros em
uma situação melhor que Canoas, e cerca de 90% em
situação pior que Canoas.
Os outros dois Municípios gaúchos que pincei
só para testar os recursos desse belíssimo trabalho
do Atlas, desenvolvido pelo PNUD, foram Pirapó, um
pequeno Município na região das Missões, com pouco
menos de 3 mil habitantes; e Alegrete, famoso Alegrete,
situado nos Pampas, com mais ou menos 78 mil habitantes. Tanto Pirapó como Alegrete tiveram o mesmo
atendimento por parte do trabalho feito pelo PNUD.
O pequeno Pirapó tem o IDH 0,669, de faixa
considerada média, ocupando o lugar nº 2.691 entre
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todos os Municípios brasileiros. E Alegrete tem o IDH
de 0,740, de faixa considerada alta, com a posição de
Município brasileiro nº 764 de maior IDH.
Tenho ainda a possibilidade, Sr. Presidente, de
anunciar que Alegrete, em relação aos Municípios somente no Rio Grande do Sul, ocupa o lugar nº 150, tendo cerca de 30% dos Municípios gaúchos à sua frente.
Quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, considerada a sua totalidade, seu IDH é de 0,746 – bem
próximo de 1, o que seria o ideal –, classificado na
faixa alta, um dos mais altos IDHs entre todos os Estados da Federação; o IDH do Rio Grande do Sul, que
hoje é governado pelo nosso colega, amigo de Partido, Tarso Genro.
Vou parar a descrição por aqui para não aborrecer tantos e tantas, já que estou há mais de meia
hora na tribuna.
Finalizo, Sr. Presidente, só dizendo a importância desse trabalho Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, criado pelo PNUD e franqueada a todos
a consulta pública. Sabemos que, sem informações,
como dizíamos num outro discurso, muito pouco podemos fazer de bom em favor do nosso povo. Somente
conhecendo o povo, a vida que o povo leva, as condições de desenvolvimento social do povo, podemos
direcionar práticas públicas eficientes, que consigam
obter os melhores resultados, sem o desperdício do
dinheiro público, direito que temos o dever moral e
político de proteger.
As últimas palavras que digo, Sr. Presidente, aqui
hoje, não são minhas, são de um dos criadores do IDH,
o economista e humanista Amartya Sen.
Amartya é uma dessas personalidades mundiais
que têm influenciado as agências internacionais de
crédito e desenvolvimento, os governos nacionais, as
organizações da sociedade civil, em suma, os cidadãos do mundo, no sentido de ampliarem sua visão
desde uma mera concepção material de renda, sem
negar sua importância, porém uma visão que coloca o
bem-estar da pessoa no patamar mais alto, concepção
que visa à liberdade de escolha de cada um em prol
de sua própria dignidade, conforto, segurança; enfim,
política de direitos humanos, de itens que buscam
compor a noção fundamental, e a mais geral possível,
na qualidade de vida.
Nas meditadas palavras do economista indiano,
termino, Sr. Presidente – é a última folha, para valer:
Vivemos um mundo de opulência sem precedentes, mas também de privação e opressão
extraordinárias...
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O desenvolvimento consiste na eliminação de
privações de liberdade que limitam as escolhas
e as oportunidades das pessoas de exercer
ponderadamente sua condição de cidadão.
Viva a política de direitos humanos!
Agora, só um registro, Sr. Presidente: queria agradecer muito à Senadora Angela Portela, à Senadora
Ana Rita e ao Senador Wilder Morais, porque, hoje pela
manhã, Sr. Presidente, fiz alguns exames e não pude
estar na reunião da Comissão de Direitos Humanos.
Procuro nunca faltar lá. Para mim é meio sagrado estar
na Comissão de Direitos Humanos. Embora não estivesse lá, todos os projetos e todos os requerimentos
que apresentei foram defendidos por esses Senadores.
E todos votaram a favor para que possamos, na semana que vem, ter audiência pública na segunda, de
minha autoria; na terça, de minha autoria; na quarta,
de minha autoria; na quinta, porque ninguém é de ferro
e eu tenho que falar mais no plenário, daí...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Então, estou agradecendo a eles pelo trabalho
que fizeram, sem a minha presença, porque eu estava
no médico hoje, na parte da manhã. (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, considere na íntegra, por favor,
todos esses pronunciamentos.
Eu agradeço muito, muito a tolerância de V. Exª,
que, pacientemente, ficou aguardando eu apresentar
este trabalho.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha fala no dia de hoje
será sobre a morosidade da liberação de marcas e
patentes no Brasil. Também pretendo abordar o PLS
316 de 2013, de minha autoria, onde proponho que o
exame e a concessão do pedido de marcas e patentes sejam concluídos, nos casos gerais, em um prazo
máximo de 180 dias.
Meus amigos e minhas amigas.
Os brasileiros estão, aos poucos, tomando consciência da crescente importância que o desenvolvimento
da assim chamada economia da inovação representa
para o desempenho da economia tradicional.
Nas economias mais desenvolvidas, é cada vez
menor a participação das formas tradicionais de geração de riqueza. Isso quer dizer que, a despeito das
dificuldades que ainda há para contabilizar sua par-
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ticipação e seu impacto no conjunto da economia, a
ciência, a tecnologia e a inovação deixaram de ser
fenômenos periféricos na formação do PIB, para ocupar o centro das preocupações de caráter estratégico
nessas nações.
Com isso, todo um conjunto de políticas públicas vem ganhando importância cada vez maior, sendo possível citar, de modo especial, as que articulam
temas relativos ao sistema nacional de propriedade
industrial, ao incentivo à cooperação entre a academia e o setor produtivo, e as que delineiam a própria
política industrial.
Um dos principais indicadores da situação de determinado país quanto ao nível de desenvolvimento de
sua cultura da inovação é dado pela quantidade das
de patentes e marcas registradas. E a análise dessa
situação, no Brasil, nos traz boas e más notícias.
Entre as boas, temos que – segundo estudo recentemente divulgado pela Thomson Reuters, empresa
multinacional provedora de dados no setor de negócios
– o número das patentes registradas em nosso País
cresceu 64% entre 2001 e 2010.
Para conferir comparabilidade a esse desempenho, posso agregar que, nesse mesmo período, a
Europa e o Japão registraram declínio de 30% e 25%
nesse indicador, respectivamente.
Trata-se, portanto, de um desempenho promissor,
no que diz respeito à tendência de crescimento dos
registros de patentes, em relação a dois dos gigantes
mundiais do setor de tecnologia.
Tão importante quanto isso, o perfil dos pedidos
inverteu-se completamente entre nós, sendo que, no
início do período estudado, dois terços dos pedidos
eram feitos por estrangeiros, enquanto agora, percentual semelhante representa o montante de pedidos
feitos por nacionais.
Mas o desempenho brasileiro, embora venha
melhorando com grande rapidez, como se vê pelos
dados que apresentei, ainda opera numa escala extremamente reduzida se comparado com os padrões
do mercado internacional.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, no Brasil foram
feitos, na década passada, cerca de 130 mil pedidos
de registros, computados conforme os critérios do
DWPI, um índice mundialmente aceito para a mensuração de patentes.
Enquanto isso, todavia, na China, que superou
recentemente os Estados Unidos e o Japão na contabilidade da inovação, a quantidade de pedidos de
patentes superou a casa dos três milhões.
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Trata-se, evidentemente, de uma diferença muito
significativa, que nos desafia a imaginar como poderemos nós, no Senado, apoiar concretamente o esforço
nacional de inovação e, assim, ajudar a provocar uma
melhora de peso ainda maior no desempenho do Brasil, nesse setor.
Srªs e Srs. Senadores, o próprio relatório da
Thomson Reuters constatou que o Brasil – país que,
neste momento, acelera o ritmo dos pedidos depositados, demonstrando ser um dos “canteiros férteis” da
inovação ao redor do mundo – lida com um problema
crônico, alojado no coração mesmo do processo de
marcas e patentes: a lentidão do Inpi (Instituto Nacional
de Propriedade Industrial) na conclusão dos pedidos
de registro. Essa morosidade atravanca o desenvolvimento e deixa desiludidos aqueles que querem investir,
gerar emprego e riqueza em nosso País.
Segundo os responsáveis pelo levantamento que
consultei, o Inpi tinha, em 2012, cerca de 150 mil pedidos acumulados, não sendo incomum que a aprovação
de alguns tomasse oito, ou mesmo dez anos.
Um dado interessante consta no livro “Basta de
Histórias”, do jornalista argentino Andrés Oppenheimer,
considerado o mais respeitado colunista de assuntos
latino-americanos da imprensa norte-americana. Segundo ele, e ele faz uma indagação, por que o Brasil
libera cem patentes por ano e a Coreia do Sul 8.800?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, realmente isso
é de pensar.
Enquanto isso, nos países ricos, a média de espera é de quatro anos. Essa situação vem, inclusive,
constituindo entrave aos investimentos estrangeiros
em nosso País, uma vez que tal lentidão prejudica o
retorno financeiro dos projetos, por perda de receitas,
e ainda contamina a segurança da propriedade industrial, garantida em última instância somente pela
concessão da patente.
É fato, contudo, que a demora, no caso do Brasil, vem melhorando paulatinamente, tendo caído de
sete para menos de seis anos no período abrangido
pelo estudo, mas ainda é bastante demorada quando
comparada aos melhores desempenhos no estrangeiro.
Em Taiwan, por exemplo, o prazo médio é de
cerca de 36 meses para patentes industriais, em geral, sendo da ordem de um ano, apenas, no caso as
relativas a design ou a marca.
Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão
demandam cerca de três anos para concessão do registro final da patente e marcas, havendo um sistema
abreviado nesse último país, que ajuda a reduzir o
prazo de concessão, em alguns casos pré-definidos.
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Tempo similar é praticado, em nossa vizinhança, pelo Chile, enquanto o México registra, conforme
informação colhida junto à imprensa local, um prazo
um pouco maior, de cerca de cinco anos.
Motivado por esse estado de coisas, Senhoras e
Senhores Senadores, resolvi apresentar o Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2013, matéria que foi lida
no dia 6 de agosto último perante a Mesa desta Casa.
Nele, proponho que o exame e a concessão do
pedido de patente e marcas sejam concluídos, nos casos gerais, em um prazo máximo de 180 dias.
Proponho, mais ainda, que as informações adicionalmente solicitadas aos requerentes sejam formalizadas num prazo de até 90 dias, passando a contagem do limite estabelecido para a concessão a contar,
nesses casos, da data de atendimento ao requerido
pelos examinadores.
Essa medida, Srªs e Srs. Senadores, não constitui absolutamente uma crítica à atuação do Inpi, muito
ao contrário!
Tenho informações de que aquele órgão vem
fazendo um grande esforço no sentido de reduzir os
prazos de atendimento dos pedidos que lhe são submetidos, automatizando seus processos e encaminhando ações para contornar seus gargalos operacionais,
notadamente no que se refere à quantidade do pessoal alocado no exame dos pedidos. Quero, isso sim!,
apoiar esse esforço, no que couber à ação parlamentar.
Entendo que o Congresso Nacional, ao convalidar essa minha iniciativa, estará dando ao Executivo
um sinal claro da importância que o Legislativo vota à
inovação tecnológica e, nessa linha, da relevância de
que sejam disponibilizados os recursos necessários
ao bom desempenho dos órgãos críticos para a economia da inovação, entre os quais se destaca o Inpi.
Certo da importância dessa medida para a superação de um dos grandes gargalos que, hoje, se
colocam ante as perspectivas de superação do atraso
nacional, no que diz respeito à cultura da inovação,
peço o apoio e o voto das Colegas e dos Colegas Senadores a essa minha proposta.
O projeto está tramitando na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
(CCT), com relatoria do senador Sérgio Petecão, do
PSD, do estado do Acre.
Estou certo de que, apoiando o PLS 316, de
2013, estarão os membros desta Casa ajudando a encaminhar uma mudança realmente crítica para a futura
prosperidade do Brasil e dos brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, lembro que nesta sexta-feira,
portanto, amanhã, dia 6 de setembro, é comemorado
o Dia do Profissional de Inteligência. Parabéns a todos
esses profissionais.
Nesta semana eu recebi do presidente da Associação dos Servidores da Agência Brasileira de Inteligência (ASBIN), Robson Vignoli, um texto assinado pelo
Oficial de Inteligência, Hércules Rodrigues de Oliveira.
Sr. Presidente, quero que considere na integra
esse texto e que, o mesmo, fique registrado nos anais
desta Casa como forma de homenagem a esses profissionais de inteligência.
Srªs e Srs. Senadores. “O ciberativista australiano,
Julian Assange, editor chefe do Wikileaks, que desde
junho de 2012, encontra-se refugiado na embaixada
equatoriana em Londres, confirmou uma das várias citações de Peter Drucker, a de que hoje, ninguém mais
compete por produtos ou serviços, mas por informação.
Informação é uma das matérias primas do conhecimento que, inegavelmente, é a mais lucrativa moeda
de troca, pois estamos sob os ditames da Sociedade
do Conhecimento. Daí o adágio: Informação é Poder!
Julian Assange, Bradley Manning e Edward Snowden, demonstraram de forma inequívoca que estamos
todos sob controle, além do que, o fenômeno da globalização, impulsionado pela tecnologia da informática,
rompeu fronteiras, modificou costumes, expandiu ciência, para enfim, invadir a privacidade de nossas vidas.
Para os profissionais de inteligência do Estado
brasileiro, à frente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), nunca houve novidade no conteúdo das
denúncias que assolaram a mídia escrita e televisiva.
As denúncias já são velhas conhecidas do mundo
da espionagem que se faz presente na humanidade
desde muitos e muitos anos, Sun Tzu, em 595 a.C, já
falava sobre isso, bem como a visão criacionista que
mostrou Moisés enviando espias à terra prometida,
sendo cada espião um príncipe.
Na verdade, assistimos uma guerra invisível que
se trava entre as grandes potências e destas, sobre as
demais menos favorecidas tecnologicamente, reproduzindo diuturnamente, o círculo perverso de dominação
e imposição econômica que impede o desenvolvimento
e o acesso ao bem estar de qualquer nação.
Das informações prestadas pelo trio, fica uma
pergunta: Quais são os limites para se violar a soberania de um país? Da pergunta, extrai-se outra: Há de se
existir limites? Ruy Barbosa disse certa vez em Haia,
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na Holanda, que em se tratando de liberdade e soberania não se deve falar de nações grandes ou pequenas.
Snowden, o arauto da transparência, entregou
como Salomé, a cabeça do NSA (Agência Nacional
de Segurança), apresentando ao mundo o filho dela,
Projeto Prisma, irmão mais novo do Projeto Echelon,
na verdade outro Big Brother, descrito no renomado
romance 1984, de George Orwell, que pode adentrar no
endereço eletrônico (e-mail), gravar ligações telefônicas
e apropriar-se de todos os dados do cartão de crédito.
A política antiterrorista dos Estados Unidos da
América (EUA) foi a motivação para o emprego do
Prisma, a Guerra Fria, do Echelon. Para cada ação,
uma reação, igual ou contrária, assim aprendemos
nas leis da física.
A política norte-americana para a manutenção
de seu “american way” (modo de vida) e a condução
perene de seu destino manifesto, está acima do desejo
político tanto de democratas quanto de republicanos.
Esse modus vivendi é a essência da nação estadunidense e contra isso, não há como rebelar-se ou
indignar-se, mas sim tentar pelos meios da Atividade
de Inteligência de Estado, proteger-se, pois os “yanks”,
os russos, os chineses, os franceses, os ingleses, os
alemães, continuaram a despeito do que os outros
pensam a interferir em qualquer país que for de seu
interesse atuar.
Por tudo isso e em nome da unidade nacional,
deve-se exorcizar os fantasmas do passado e depositar confiança em uma instituição compromissada com
o Estado Democrático de Direito, que se encontra em
absoluta sintonia com os preceitos constitucionais.
Seria uma grande prova de amadurecimento da
sociedade brasileira, passar a tratar a temática Inteligência de Estado sem preconceitos, ressentimentos
ou revanchismos.
A Agência Brasileira de Inteligência, órgão central
do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), vem ao
longo dos anos, apontando novos papeis a serem desempenhados em consonância com as exigências do
mundo contemporâneo, não olvidando em contrapor
o sorrateiro que quer se apoderar de nossas riquezas,
pois sabemos todos que o ambiente internacional caracteriza-se pela competição entre Estados nacionais.
Cada um busca, a seu modo, melhorar seu respectivo posicionamento Estratégico no cenário global.
Bem ou mal, a desastrosa história de Snowden,
divulgada mundo afora, despertou a curiosidade do
cidadão comum, que percebeu que a Atividade de
Inteligência é de interesse geral e deve envolver a sociedade organizada.
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Intrigante é que a grande nação americana passou
por cima de inúmeras leis por ela mesmo constituída,
abandonando a postura democrática e assumindo um
viés de pais ditatorial, entretanto, merece o registro de
que a Inteligência brasileira atua sob a estrita obediência à Constituição e ao ordenamento jurídico pátrio.
Foi com visão de futuro que os operadores de inteligência desenharam a Política Nacional de Inteligência (PNI), que há muito tempo, elencou as ameaças ao
Estado e a Sociedade Brasileira, que, acredite, estão
em voga, entre os quais: espionagem, interferência externa, ações contrárias a soberania nacional, ataques
cibernéticos, ações contrárias ao Estado Democrático
de Direito, etc.
Interessante é que à época, a então Ministra da
Casa Civil, Dilma Rousseff, encaminhou ao Congresso
Nacional a Política Nacional de Inteligência, e hoje, a
Presidente Dilma, se torna vítima da espionagem, uma
violação inadmissível de nossa soberania, pontos que
a PNI já vaticinava.
Inúmeros são os casos que envolvem a atuação
precípua da Inteligência de Estado, mas que, por questões da natureza da própria atividade, não são objeto
de matéria jornalística, repousando suas ações, de
forma silente, nos documentos distribuídos as autoridades que se fazem assessorar.
O exercício da Atividade de Inteligência exige
profissionalismo de seu pessoal e formação adequada. A capacidade cognitiva de seus operadores é fator
essencial para contribuir para a proteção do Estado e
da sociedade.
Um país de dimensões continentais, como o
Brasil, necessita de uma Agência de Inteligência à altura de suas aspirações. Nesta guerra silenciosa, só
venceremos com o desenvolvimento de tecnologia e
inovação genuinamente nacionais.
A interdisciplinaridade e a multiplicidade de tarefas são as marcas indeléveis de todo aquele que exerce a função de Inteligência, pois não se trata apenas
de profissão, mas de vocação. Sabemos também que
profissões surgem, morrem ou se redefinem, conforme
o movimento da própria sociedade.
O voacionado é aquele que se identifica com as
mudanças urgentes e necessárias que a comunidade
lhe exige, sendo esta a tônica dos homens e mulheres
da Inteligência Federal.
Em 06 de setembro a efeméride do Profissional
de Inteligência. O reconhecimento e a justa homenagem àqueles que trabalham em silêncio e que estão
presentes em todo o território nacional. Como disse
o poeta Drummond, “industrializamos a esperança,
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fazendo-a funcionar no limite da exaustão”, ajudando na construção deste país, pavimentando a ética e
construindo respeito, em suma, se preparando para
os dias mais do que gloriosos”.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, não é preciso ser economista ou
cientista social para perceber aquilo que o bom senso
de qualquer pessoa indica de maneira muito clara: que
quanto mais riquezas uma sociedade produz, mais alto
é o nível de bem-estar material que podem obter os
membros dessa sociedade.
Esse nível de produção de riqueza, usualmente,
é medido pelo Produto Interno Bruto, o PIB.
Evidentemente há de se levar em conta, também, como a distribuição dessa riqueza se dá entre
as diversas classes sociais e entre os indivíduos. Uma
sociedade muito rica pode ser, ao mesmo tempo, uma
sociedade muito desigual, uma sociedade em que a
riqueza beneficia apenas uma pequena parcela da
população.
Mas se, ao contrário, for uma sociedade razoavelmente igualitária, da qual se possa dizer que nela
se realiza a justiça social, então estaríamos mais próximos da comunidade humana de nossos sonhos, de
uma situação ideal.
Quanto à maior ou menor igualdade de renda, ou
seja, quanto à distribuição de renda, normalmente se
mede essa variável por meio do índice de Gini.
Contudo, não satisfeitos com medir apenas a produção de riqueza em determinado intervalo de tempo
(o PIB) nem com medir apenas a distribuição de renda
entre as pessoas (o índice de Gini), dois economistas,
um indiano e um paquistanês, desenvolveram, em
conjunto, um índice mais completo que fosse além da
medição de renda, embora também a incluísse em seu
cálculo: um índice com a pretensão de ser uma medida, um parâmetro para o desenvolvimento humano.
Esses dois economistas são Amartya Sen, o
indiano, e Mahbub ul Haq, o paquistanês. E o índice
que conceberam é o largamente usado e estudado
e comentado Índice de Desenvolvimento Humano, o
famoso IDH.
O IDH vem sendo calculado para praticamente
todos os países do mundo, desde o início da década de
1990, pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento); como o nome já diz, um órgão da
Organização das Nações Unidas (ONU).
O IDH abrange, em sua composição, três dimensões: a da renda, a da educação, e a da saúde.
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A dimensão renda é captada pela variável “PIB
per capita”, medida pelo método da paridade do poder
de compra; a dimensão educação é captada pelas variáveis “anos médios de estudo” e “anos esperados de
escolaridade”; e, finalmente, a dimensão saúde, pela
variável “expectativa de vida ao nascer”.
O Brasil, de acordo com os últimos dados disponíveis, —que, publicados neste ano, referem-se a
2012, – ocupa a octogésima quinta posição na classificação ordinal entre os países com melhor desenvolvimento humano.
O primeiro, por exemplo, foi a Noruega, seguida
de Austrália, Estados Unidos, Países Baixos, e assim
por diante.
A posição que nosso País ocupa está dentro do
grupo considerado de desenvolvimento alto, grupo que
caracteriza as nações emergentes.
E desde já, posso dizer que, apesar de todos os
imensos problemas que ainda temos de enfrentar para
minorar a pobreza no Brasil, apesar de alguns serviços
públicos deficientes que são prestados à população de
baixa renda, como é seguramente o caso da educação
básica, ainda assim, temos motivos para ser otimistas.
É certo que existe uma assimetria entre o nosso
PIB, que é o sétimo maior do mundo, e a nossa classificação na lista do IDH, como octogésimos quintos.
A comparação é entre a ordem número 7 e a
ordem número 85.
Ora, visto pelo lado que se projeta no futuro, isso
apenas atesta que temos grande poder para, se quisermos, fazer frente às nossas necessidades.
Temos recursos, sim, para prosperar; temos recursos abundantes, temos um PIB enorme. Nada menos
do que cerca de dois trilhões e meio de dólares! Isso é
uma Grã-Bretanha!!!, justamente o país que começou
no mundo a revolução industrial!
Srªs e Srs. Senadores, se vamos usar nosso potencial para beneficiar as pessoas, e em especial as
pessoas mais pobres, isso vai depender apenas de
nossa competência e de nossa vontade política, das
prioridades que elegermos; competência para organizar
o Brasil e sua economia, de modo que ela, a economia, possa continuar a dar frutos, a progredir, a gerar
riqueza; e competência também para saber direcionar
parte desses recursos, por meio de políticas públicas,
para os objetivos certos, de maneira inteligente, responsável, produtiva, sustentável.
Sr. Presidente: gostaria de mencionar que o escritório brasileiro do PNUD, trabalhando com o índice
IDH, acaba de prestar um serviço inestimável ao conhecimento da realidade socioeconômica brasileira.
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O PNUD, seção brasileira, montou o Atlas Brasil
2013, no qual se encontra calculado o IDH para cada
um dos mais de cinco mil municípios do País.
Chamou-se a este índice, calculado por município,
de IDHM; M de município. Os dados para a composição do índice foram retirados dos três últimos censos
demográficos, o de 1991, o de 2000, e o de 2010.
Os índices, além de outros dados socioeconômicos municipais, foram franqueados, de forma gratuita,
à consulta pública por meio da internet. Na página do
PNUD na internet, chega-se facilmente ao Atlas.
Eu fiz a pesquisa, – que é muito simples de ser
feita, – para conhecer dados sobre os municípios do
estado que represento nesta Casa, o Rio Grande do Sul.
Selecionei três municípios, um situado na Grande Porto Alegre, outro na região das Missões, e outro
no Pampa Gaúcho.
Por meio do Atlas, fico sabendo que o IDH do
populoso município de Canoas, situado na região
metropolitana de Porto Alegre, é 0,750, classificado
como de nível alto.
Lembro que o IDH varia de zero a um, tendo maior
desenvolvimento a região, no caso o município, quanto
mais seu índice se aproxime do valor um.
Tenho acesso também ao IDH de Canoas por
dimensão: o IDH somente da dimensão renda; somente da dimensão educação; e somente da dimensão
longevidade, que é um termo mais específico para a
dimensão saúde, uma vez que é composto, como já
mencionei, pela variável “expectativa de vida ao nascer”.
Ainda sobre o município de Canoas, ou sobre
qualquer município, posso fazer análise dinâmica e
saber como o IDH como um todo, ou como o IDH por
dimensão, evoluiu ao longo dos últimos 20 anos.
Assim, vejo que, das três dimensões, a que mais
evoluiu em Canoas foi a dimensão educação. Tanto
entre 1991 e 2000, quanto entre 2000 e 2010.
Tenho também acesso ao tratamento estatístico
de vários dados socioeconômicos de suma importância, como taxa de crescimento da população, taxa de
urbanização, estrutura etária, mortalidade, fecundidade, fluxo escolar, frequência escolar, escolaridade por
faixa etária, índice de Gini, percentual da população
economicamente ativa, rendimento médio, dados sobre habitação, dados que compõem o que se convencionou chamar vulnerabilidade social, e ainda outras
informações.
Posso também situar o município de Canoas numa
classificação ordinal de todos os municípios brasileiros
em relação ao IDH.
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Constato, dessa forma, que Canoas ocupa a posição de nº 551 entre os mais de cinco mil municípios
brasileiros numa ordenação do IDH do mais alto para
o mais baixo, estando cerca de 10% dos municípios
brasileiros em situação melhor do que Canoas, e cerca
de 90% em pior situação.
Os outros dois municípios gaúchos que pincei
para testar os recursos do Atlas desenvolvido pelo
PNUD foram Pirapó, um pequeno município na região
das Missões, com pouco menos de 3 mil habitantes;
e Alegrete, situado nos Pampas, com mais ou menos
78 mil habitantes.
Pois o pequeno Pirapó tem IDH de 0,669, de faixa considerada média, ocupando o lugar de nº 2.691
entre os brasileiros; e Alegrete tem IDH de 0,740, de
faixa considerada alta, com a posição de município
brasileiro nº 764 de maior IDH.
Se eu quiser, tenho a possibilidade, também, de
conhecer que Alegrete, em relação aos municípios somente do Rio Grande do Sul, ocupa o lugar nº 150, tendo cerca de 30% dos municípios gaúchos à sua frente.
Quanto ao estado do Rio Grande do Sul, considerado em sua totalidade, seu IDH é 0,746, classificado
na faixa alta, um dos mais altos IDH entre os estados
da Federação.
Eu vou parar esta descrição por aqui, para não
aborrecer os Senhores Senadores e os telespectadores que nos assistem pela TV Senado.
Quero finalizar este discurso, Senhor Presidente,
salientando a importância vital do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, criado pelo PNUD e franqueado à consulta de todos os brasileiros.
Sabemos que, sem informação, muito pouco podemos fazer de bom em favor do nosso povo.
Somente conhecendo o povo, a vida que o povo
leva, as condições de desenvolvimento social do povo,
podemos direcionar-lhe políticas públicas eficientes,
que consigam obter os melhores resultados sem o
desperdício do dinheiro público; dinheiro que temos o
dever moral e político de proteger.
As últimas palavras que vou dizer aqui hoje, não
são minhas; são de um dos criadores do IDH, – o economista e humanista Amartya Sen.
Amartya Sen é uma dessas personalidades mundiais que têm influenciado as agências internacionais
de crédito e de desenvolvimento, os governos nacionais, as organizações da sociedade civil, em suma,
os cidadãos do mundo, no sentido de ampliarem sua
visão, desde uma mera concepção material de renda
(sem negar sua importância, porém) para uma visão
que coloca o bem-estar das pessoas no patamar mais
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alto, uma concepção que visa à liberdade de escolha
de cada um em prol de sua própria dignidade, conforto, segurança; enfim, de itens que buscam compor a
noção fundamental, e a mais geral possível, de qualidade de vida.
Nas meditadas palavras do economista indiano:
“Vivemos um mundo de opulência sem precedentes, mas também de privação e opressão
extraordinárias. O desenvolvimento consiste
na eliminação de privações de liberdade que
limitam as escolhas e as oportunidades das
pessoas de exercer ponderadamente sua condição de cidadão.”
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs.
Senadores, hoje, por motivos inerentes a minha vontade, quando tive que realizar exames médicos, fiquei
impossibilitado de comparecer a audiência deliberativa que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos
hoje pela manhã;
Registro aqui a parceria que temos mantido aqui
nesta casa.
Uma prova dessa parceria está no que aconteceu
hoje pela manhã quando contei com o valioso apoio
dos meus colegas Senadores para três itens importantes, são eles: Senador Capiberibe que apresentou,
argumentou e defendeu com eficiência a audiência que
tratará de uma avaliação e exposição sobre o sucesso das cotas das universidades desde o ingresso na
Universidade até os Concursos Públicos;
Agradeço ao nobre colega, pois a audiência foi
aprovada.
Agradeço também a Senadora Angela Portela
que com eficiência apresentou e defendeu dois requerimentos.
O primeiro relacionado a uma audiência pública
que abrirá a semana de luta da pessoa com deficiência
no Senado Federal e estamos realizando em conjunto
com o Programa de Acessibilidade do Senado Federal.
A segunda audiência se refere ao requerimento
sobre audiência pública que tratará do empenho dos poderes públicos na prevenção de acidentes do trabalho;
Tal solicitação foi um pedido especial da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação e Afins;
3. Agradeço também ao Senador Wilder Moraes,
relator do meu Projeto PLS 309/2012, o qual após sua
excelente exposição foi aprovado na CDH hoje pela
manhã;
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O projeto segue para a CAE em decisão terminativa;
NUMERO DA PROPOSIÇÃO: PLS Nº 309/2012
AUTOR: Senador Paulo Paim
Atual. 5-9-13
EMENTA: Altera a Lei n° 12.213, de 20 de janeiro de 2010, para autorizar a pessoa física a
realizar doações aos Fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional
do Idoso diretamente em sua Declaração de
Ajuste Anual do imposto de renda.
ÚLTIMA TRAMITAÇÃO: CDH – aprovado parecer, o projeto seguira para Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa.
RELATOR: Senador Wilder Morais PARECER:
Favorável
O projeto autoriza a pessoa física a fazer doação
para os fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente em
sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda,
a partir do exercício de 2013, ano-calendário de 2012.
Permite, também, que a doação seja dedutível,
desde que efetivada em espécie e até a data de vencimento da primeira quota ou quota única, limitada a
dedução a três por cento do valor do imposto de renda devido.
A dedução não exclui nem reduz outros benefícios ou deduções em vigor, mas essa doação feita
diretamente na Declaração de Ajuste Anual concorre
com todas as demais, visto que não se pode deduzir
mais do que seis por cento do imposto devido.
A dedução tampouco se aplica à pessoa física
que utilizar o desconto simplificado, apresentar declaração em formulário ou entregá-la fora do prazo. Além
disso, será glosada se a doação for efetivada depois
do vencimento da primeira quota do imposto, devendo
ser recolhido o valor correspondente e os respectivos
acréscimos legais.
Ademais, estende aos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso e aos incentivos fiscais
mencionados as disposições dos arts. 260-C a 260-L do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Cuida-se,
ali, dos procedimentos a serem observados quanto à
administração e fiscalização das doações destinadas
aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Aproveito ainda para lembrar que na próxima
semana estaremos realizando três audiências públicas, São elas:
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1. Dia 9 de setembro– segunda-feira as 10h na
CDH a audiência sobre Alienação parental no
âmbito do próprio ambiente familiar;
2. No dia 10 de setembro, terça-feira na CAS– Jornada de trabalho dos Aeronautas PLS Nº 434/2011;
3. Dia 11 de setembro na CE a audiência junto
ao Parlasul.
Inclusive nessa audiência contaremos com a
presença de três Senadores do Parlasul.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senador
Paim. E só registrando os competentes discursos de
V. Exª, trazendo sempre temas muito importantes para
o Senado Federal.
Primeiro, quero registrar a questão do crescimento dos últimos dez anos, processo de inclusão social
inexorável, com o governo do Presidente Lula e, agora,
com o Governo da Presidenta Dilma.
Quero destacar o trabalho de V. Exª na Comissão de Direitos Humanos. Em momentos difíceis
que nós enfrentamos de guerras e de espionagem,
V. Exª citou o livro 1984, de George Orwell, tratando da questão do profissional da informação, que é
estratégico e fundamental para qualquer democracia no mundo, para a soberania do país. Quando li o
Grande Irmão, eu não imaginava que o Grande Irmão
fosse se tornar real, fosse monitorar o nosso dia a
dia, as 24 horas do nosso dia. E George Orwell foi
muito feliz quando escreveu 1984, porque, hoje, é a
realidade que todos nós vivenciamos, com as suas
vantagens e com as suas inoportunidades, como
mostram, inclusive, as últimas denúncias que foram
veiculadas pelo mundo.
Por isso, quero parabenizá-lo mais uma vez, também pelo grande mandato, um mandato cidadão, de
um Senador que representa com honra e dignidade
os gaúchos, o nosso valoroso Estado do Rio Grande
do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Os pareceres que acabam
de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Foram encaminhados à
publicação os Pareceres nºs 973 e 974, de 2013, das
Comissões de de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Educação, Cultura
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e Esporte, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 188, de 2008.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O requerimento que acaba
de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que os Projetos de Lei da Câmara nº 147 e
nº 148, de 2010 (apensados), além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Senador Lobão Filho.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.035, DE 2013
Solicita informações ao Senhor Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a situação de dependência
de material genético externo da avicultura
de corte e de postura brasileiras.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que
seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para que este providencie,
dentro do prazo constitucional, respostas às informações abaixo solicitadas:
– Qual o exato percentual de dependência de
material genético externo da avicultura de corte
e de postura brasileiras?
– Quais os programas de produção de linhagens
de aves geneticamente melhoradas desenvolvidos integral ou parcialmente pelo poder público
federal? Qual o percentual de participação no
mercado nacional que as linhagens desenvolvidas por esses programas detêm?
– O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem um plano para desenvolver esse
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setor? Tem algum estudo a respeito de qual seria
o percentual de mercado doméstico que essas
linhagens nacionais deveriam deter para o programa ser sustentável?
– O governo federal considera estratégico que
o Brasil desenvolva programas de produção de
linhagens de aves geneticamente melhoradas e
comercialmente competitivas?
Justificação
A avicultura brasileira é reconhecida como um
segmento econômico moderno e competitivo, tanto no
mercado doméstico quanto no mercado internacional.
Todavia, essa avicultura competitiva é amplamente dependente do material genético de que necessita.
No mundo, três grande empresas, duas europeias e
uma norte americana, dominam o mercado de desenvolvimento da genética de frangos.
Considerando a relevância da avicultura brasileira e sua perspectiva de crescimento, essa elevada
dependência de material genético impõe uma reflexão
a respeito da necessidade, ou não, de se desenvolver
tecnologias de criação de linhagens nacionais comercialmente competitivas. Em outras palavras, impõe a
reflexão sobre a seguinte pergunta: é estratégico, ou
não, para o Brasil o domínio do melhoramento genético de aves por instituições brasileiras?
Por um lado, por ser o Brasil um grande cliente
das empresas que comercializam genética de aves,
o risco de ter descontinuidade no fluxo de abastecimento de material genético é remoto. Portanto, investir
na tecnologia de melhoramento genético, que requer
elevadas somas, não seria estratégico.
Por outro, o consumidor dependente de setor oligopolizado pode estar sujeito ao movimento de combinação de preços. Assim, um eventual aumento de preço da
genética de aves poderia impactar a avicultura, reduzir
a margem de lucro e até prejudicar sua competitividade
no mercado internacional, visto que a genética é determinante para a competitividade da avicultura.
Tendo em vista a disparidade existente entre
as posições hoje ocupadas pela avicultura e o pelo
setor de desenvolvimento de genética de aves brasileiras nos cenários nacional e mundial, e o potencial
de crescimento da avicultura frente a uma população
global crescente e cada vez mais consumidora de
proteína animal, é que apresento as questões acima
formuladas.
Sala da Sessão, – Senadora Kátia Abreu.
(À mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 1.036, DE 2013
Requeiro, nos termos do Artigo 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com Artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
ao Excelentíssimo Ministro de Estado dos Transportes
Dr. CÉSAR AUGUSTO REBELLO BORGES, pedido de
informações sobre o edital do processo de concessão
à iniciativa privada do trecho ferroviário federal que liga
Açailândia, no Maranhão, ao Porto de Vila do Conde
em Barcarena no Pará, a partir do modelo de concessão previsto para as ferrovias dentro do Programa de
Investimento em Logística (PIL) em face da inclusão
dessa ligação ferroviária no Programa Nacional de
Desestatização (PND), sendo a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) como executora do
processo, e que presentemente se encontra submetido à análise e aprovação do Tribunal de Contas da
União (TCU).
Como Senador do Estado do Pará, não posso
deixar de considerar a oportunidade de ver incluída
nas cláusulas do edital em análise pelo TCU, a obrigatoriedade da empresa vencedora da concessão de
construir a extensão de trecho da Ferrovia Norte/Sul
até o município de Paragominas, bem como o ramal
ligando a ferrovia ao projetado porto do Espadarte, em
frente à ilha da Tijoca no município de Curuçá.
A inclusão do ramal ferroviário até o terminal
planejado de Paragominas está plenamente justificado por estudos de demanda, efetuados pela própria
ANTT, onde está previsto que 70% da demanda da
ferrovia Norte/Sul está no Pará, e dessa, 41% das
cargas são da região de Paragominas. (Ver mapa
anexo).
Entretanto, apesar de todos estes fatores relevantes, não está incluída no edital a obrigatoriedade
de ser construído pela concessionária vencedora, o
referido ramal ferroviário.
Quanta à omissão da construção do ramal ferroviário ligando ao Porto do Espadarte é ignorada a
realidade que aponta, com base em estudos técnicos,
que ele será um dos cinco portos com maior calado
em todo o mundo.
Assim sendo, essa integração ferroviária se constitui, para o Pará e para o Brasil, num projeto de natureza geoeconômica da maior importância.
É imperioso considerar a extensão da Ferrovia
Norte/Sul até o litoral paraense, ao projetado porto do
Espadarte, e que não pode ser olvidado pelo governo
federal através da Agência Nacional de Transportes
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Terrestres (ANTT), nos termos do edital ora em análise pelo TCU.
Destaco que já se sabe que após 2015, o porto
de Itaqui no Maranhão estará saturado em sua capacidade, o que criará um gargalo para as exportações,
quando a Vale irá mais a fundo nas exportações de
minérios diversos: ferro, manganês, cobre e níquel.
Portanto, inegável a previsão e construção desse ramal para o porto do Espadarte, como parte do
projeto estruturante na economia do país, destacando
ainda, sua interligação com a Ferrovia da Integração
MT-PA, com a rodovia do Centro-Oeste (Fico), a partir
da cidade de Água Boa até Espadarte.
Como a ligação ferroviária Açailândia-Barcarena, de 457,29 quilômetros, será a primeira a ser
concedida à iniciativa privada pelo Programa de Investimentos em Logística do governo federal, é imperioso constar dos termos do edital a obrigatoriedade, por parte da empresa vencedora da concessão,
da previsão de construção dessas 2 extensões no
território paraense.
Ante os fatos requeiro que Vossa Excelência esclareça os seguintes pontos, sobre os termos do edital
de concessão das ferrovias sob análise do TCU:
1. Porque no edital que trata do novo modelo
de concessão das ferrovias e que prevê que
o concessionário responda pela construção e
manutenção das ferrovias, não está incluído o
ramal para o município de Paragominas, desconsiderando os estudos de demanda da própria ANTT?
2. Se a Ferrovia Norte-Sul foi concebida para
reduzir o custo dos transportes, o consumo de
combustíveis, bem como os pesados ônus de
manutenção do modal rodoviário e inclusive
os índices de acidentes nas estradas, por que
o edital omite a previsão e obrigatoriedade da
construção do ramal ligando ao porto do Espadarte, uma vez constatada que a distância entre Carajás, no Pará e o Terminal da Ponta da
Madeira, no Maranhão é de 892 km, enquanto
que de Carajás para o Espadarte é de 520 km,
o que representa um óbvio diferencial na diminuição do custo Brasil?
3. Que sejam encaminhados ao Senado Federal
cópia dos estudos desenvolvidos pela ANTT sobre os ramais ferroviários que constituem objeto
deste Requerimento de Informações.
Plenário do Senado Federal, 5 de maio de 2013.
– Senador Jáder Barbalho, PMDB/PA.
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REQUERIMENTO Nº 1.037, DE 2013
Solicita informações ao Senhor Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre a posição que o Brasil ocupa no mercado de melhoramento genético
de suínos.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e 217
do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que
seja o presente requerimento encaminhado ao Exce-
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lentíssimo Senhor Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para que este providencie,
dentro do prazo constitucional, respostas às informações abaixo solicitadas:
• Qual a participação das linhagens nacionais no
mercado nacional de material genético suíno?
Qual a participação das linhagens nacionais no
mercado internacional de material genético suíno?
• Quais os programas de melhoramento genético
de suínos desenvolvidos integral ou parcialmente
pelo poder público federal?
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• O governo federal considera estratégico que o
Brasil se consolide como fornecedor de material
genético suíno?
• O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem um plano para desenvolver esse
setor? Qual?
Justificação
Diferente da avicultura brasileira, fortemente desenvolvida e dependente de material genético, a suinocultura, que ainda não atingiu mesmo patamar de
desenvolvimento, conta com bom domínio da tecnologia de melhoramento genético.
Todavia, esse bom domínio da tecnologia de melhoramento genético pode não resultar na consolidação
do Brasil como importante produtor e fornecedor de
material genético suíno.
Na suinocultura a concentração de produtores de
material genético é menor se comparado a avicultura,
possivelmente pelo fato de a atividade de melhoramento genético ter sido intensificada mais recentemente.
Porém, esse cenário não deve permanecer por
muito tempo. A tendência é que a crescente demanda
por proteína animal no mundo se torne um elemento
motivador para o desenvolvimento do mercado de melhoramento genético de suínos, atraindo a atenção dos
investidores e fortalecendo a tendência de concentração.
Dessa forma, fundamental que o Brasil defina
a posição que pretende ocupar na suinocultura e na
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produção de genética suína, sob pena de ver o setor
de melhoramento genético suíno seguir o mesmo caminho do desenvolvimento de genética de aves, onde
não somos competitivos.
O melhoramento genético constitui atividade especializada, que demanda aporte elevado de capital
para manter o aparato necessário à contratação e manutenção de mão de obra especializada, aprimoramento de linhagens, manutenção de plantel de matrizes e
construção de rede de distribuição.
As características acima mencionadas exigem
uma abordagem ampla, onde o alinhamento entre o
setor público e o privado será fundamental para pavimentar o caminho que levará ao objetivo estabelecido.
Por considerar necessário um posicionamento
do governo federal a respeito do papel do Brasil no
mercado de melhoramento genético de suínos é que
proponho as questões acima formuladas.
Sala das Sessões, – Senadora Kátia Abreu.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Os projetos que acabam
de ser lidos serão publicados e remetidos à Comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 186, de 4 de setembro de 2013, do
Ministro de Estado de Minas e Energia, em resposta
ao Requerimento nº 573, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Vital do Rêgo.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
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O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu
o Aviso nº 187, de 4 de setembro 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 442, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – A Presidência recebeu o
Aviso nº 57, de 2013 (nº 119/2013, na origem), do Banco Central do Brasil, que encaminha, em atendimento
ao disposto na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrati-
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vo das emissões do real referente ao mês de julho de
2013, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O Aviso nº 57, de 2013,
vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 259, de 2013, do Primeiro-Secretário
da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à
sanção do Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2011.
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46/13), que “altera o caput do art. 3º da Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, incluindo a atividade física
como fator determinante e condicionante da saúde”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.

É o seguinte o Ofício:
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Of. nº 259/13/PS-GSE

Apoio Governo/PT – MS) – A Presidência recebeu o

Brasília, 4 de setembro de 2013

Ofício nº S/37, de 2013 (nº 402/2013, na origem), do

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado o
Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de Lei
nº 1.255, de 2007, da Câmara dos Deputados (PLC nº

Conselho Nacional de Justiça, que encaminha relatório
sobre os trabalhos realizados pela Comissão sobre a
Questão Indígena em Mato Grosso do Sul.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral.
Bloco Apoio Governo/PT – MS) – A matéria vai à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60851

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Sobre a mesa, proposta
de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – A proposta de emenda
à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Sobre a mesa, ofício
que será lido.

beu o Ofício nº 144, de 3 de setembro de 2013, da
Ministra de Estado da Cultura, em resposta ao Requerimento nº 670, 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. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Aberta a
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É lido o seguinte:
Of. GP-BR/DK no 4/2013*
Brasília, 15 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência que foi instalado no
Congresso Nacional, em 9 de julho último, o Grupo Parlamentar Brasil – Dinamarca. Na mesma oportunidade,
foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa
Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz
parte como Presidente de Honra, juntamente com o
Presidente da Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução
no 17/13 de 16-5-2013, do Senado Federal. O Projeto
de Resolução no 60/10, de minha autoria, visava criar
o referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar e tinha por objetivo intensificar
o relacionamento entre as Casas Legislativas do Brasil
e do Reino da Dinamarca. O Grupo é formado por 54
Deputados e 27 Senadores.
Encaminho, anexos, para os devidos registros,
a Ata da Reunião de instalação do Grupo Parlmentar
Brasil – Dinamarca, na 54a Legislatura, a relação dos
Parlamentares que o integram e a composição de sua
Diretoria. Tive a satisfação de ser escolhido pelos meus
pares do Congresso Nacional para presidir este importante Grupo Parlamentar no próximo biênio.
Na certeza de que Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações que serão desenvolvidas para
aprimorar o relacionamento entre nossos Parlamentos,
antecipo os meus agradecimentos.
Respeitosamente, Deputado Eduardo Azeredo.
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados no presente Diário. (Vide item 2.3)

O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O ofício que acaba de ser
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – O Senado Federal rece-
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Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 953, de 2013)
Quarta 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.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
Portanto, a Ordem do Dia está encerrada.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 616, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de
Crédito, no valor de dois bilhões, novecentos
e trinta e dois milhões, cento e vinte e cinco
mil, trezentos e quarenta e seis reais, para o
fim que especifica.
Parecer sob nº 28, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
Relator: Senador Casildo Maldaner (PMDB/
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SC); e Relator Revisor: Deputada Nilda Gondim
(PMDB/PB), favorável à Medida Provisória, nos
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 19,
de 2013, que oferece; e pela inadmissão das
emendas oferecidas perante aquela Comissão.
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 45, DE 2009
(Calendário Especial – Requerimento nº 875, de
2013)
Quinta e última 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.
6
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.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
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Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
8
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Em virtude da aprovação do Requerimento
n° 870, de 2013, de adiamento da discussão)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
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.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315, DE 2003 –
COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
13
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento 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).
14
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 836,
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs
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108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005;
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69,
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha
tramitação autônoma (utilização do FGTS para
pagamento de serviços educacionais).
15
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).
16
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).
17
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 a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
18
REQUERIMENTO
Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
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19
REQUERIMENTO
Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.
20
REQUERIMENTO
Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
21
REQUERIMENTO
Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco
Apoio Governo/PT – MS) – Leio agora o
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
Nº 1.032, DE 2013
Nos termos do art. 349, inciso II, do Regimento
Interno, passa-se à apreciação do requerimento de urgência, lido no Período do Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2012.
Em votação o requerimento de urgência.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subsequente, nos termos do art. 345,
inciso II, do Regimento Interno.
Passo a Presidência novamente para a nossa
Senadora Ana Amélia, porque eu sou o próximo orador inscrito.
O Sr. Delcídio do Amaral deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Srª Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Com a palavra o Senador Delcídio do
Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Minha cara Senadora Ana Amélia, Presidenta desta sessão, Senador Paim, Senador
Cristovam, Senador Aníbal, eu venho aqui falar de um
assunto que me interessa muito.
É um assunto que, de certa maneira, se relaciona com um tema que discutimos hoje na Comissão de
Relações Exteriores, da qual V. Exª também faz parte,
sobre o drama da Síria. O que a Síria enfrenta hoje e
que nós acompanhamos com muita tristeza e, acima
de tudo, com muita preocupação.
Srª Presidenta, esses tristes acontecimentos me
remetem a pesadelos que enfrentamos nos últimos
anos em outros países, ou do Oriente Médio ou da
Ásia, mas todos eles tendo uma relação intensa com
o Islamismo.
Todos nós aqui não podemos esquecer a fundação de Israel em 1948 – e eu quero aqui dizer que
esse foi um fato absolutamente importante, histórico e
fundamental para a humanidade –; mas também não
podemos esquecer o êxodo das pessoas que ali viviam.
Famílias, palestinos e palestinas, que se retiravam, levando dentro dos seus bolsos, das suas sacolas e das
malas as fotografias de entes queridos, as chaves das
suas casas, para um dia voltar.
As coisas caminharam, e caminharam de uma
maneira absolutamente contraditória, fruto de uma
leitura ocidentalizada de uma região muito mais complexa do que se imagina.
Muitas das crises, Srª Presidente, Senadora Ana
Amélia, que hoje vivenciamos no Oriente Médio são
fruto de uma Europa Ocidental, que, no pós-guerra,
dividiu o Oriente Médio dentro de determinados critérios que jamais se incorporariam à história daquela
região, à história das populações que ali viviam, à história das tribos que ali construíram mais do que nunca
as suas vidas.
E hoje nós temos, no Oriente Médio, o reflexo de
todos esses equívocos: países que foram construídos
na ponta do lápis ou na ponta das canetas, quando
redividiram o mundo, misturando culturas, misturando
histórias, misturando religiões.
Vou dar o exemplo específico da Síria. Na Síria,
há sunitas, há xiitas. O Presidente Assad é alauita.
O Líbano é cristão, o Líbano é muçulmano, o Líbano tem o Hezbollah, que começou em 1982, quando
Israel invadiu o sul do Líbano. Aqueles que acompanharam o início do Hezbollah viam populações de
aldeias atacando tanques israelenses com pedras,
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com pedaços de pau. Não entendiam o que estava
nascendo. Estava nascendo o Hezbollah, que hoje é
um partido político, e com uma ação muito forte também no Líbano.
O Líbano implodiu. Implodiu com o êxodo e a chegada dos palestinos, em uma guerra insana, uma guerra
que nos traz à mente o drama de Sabra e Chatila, um
dos maiores massacres de que se tem notícia, absolutamente comparável aos massacres que todos nós
não podemos esquecer ocorridos na Segunda Grande Guerra Mundial. Só que, em Sabra e Chatila, isso
aconteceu com os palestinos; e na Segunda Grande
Guerra Mundial, lamentavelmente, com nossos irmãos
e irmãs judeus. Tristes acontecimentos.
O Líbano era governado dentro de um grande
acordo nacional, em que os cristãos comandavam
um governo compartilhado com outras religiões, ou
com outras lideranças que representavam segmentos
religiosos importantes. O Líbano se despedaçou. O
Líbano, que era considerado um dos países mais bonitos do mundo, passou por um processo de reconstrução intenso, forte, que se iniciou quando o Primeiro
Ministro Rafik Hariri, que era um grande empresário
na região, chamou para si a responsabilidade dessa
reconstrução.
Mas por aí podemos imaginar, minha querida Senadora Ana Amélia, os dramas que essa região tem
enfrentado. Israel, o Líbano, os territórios palestinos, a
Faixa de Gaza, a Cisjordânia, o Irã, que é um gigante
país, com muita gente qualificada, ao contrário do que
muitas pessoas falam, de maioria xiita, fruto de uma
revolução popular comandada pelo Aiatolá Khomeini,
que derrubou o antigo regime do Xá Reza Pahlevi.
E, importante, nós estamos falando de Oriente
Médio, estamos falando do Irã, mas é importante registrar que uma coisa é a realidade desse Oriente Médio
que foi redesenhado, a outra coisa...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Delcídio...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Senadora Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/ PP – RS) – O senhor está dando uma aula de história, de geopolítica, atualizada com os dias de hoje,
e eu queria saudar os alunos do ensino fundamental
do Instituto Presbiteriano de Educação da cidade de
Goiânia, capital de Goiás.
Bem vindos. Vocês estão ouvindo o Senador
Delcídio do Amaral, que é do PT do Mato Grosso do
Sul, dar uma aula a que nós todos também estamos
assistindo aqui.
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Desculpe, Senador, mas acho importante, porque
são jovens estudantes que estão aprendendo, também
como nós, o que o senhor está ensinando.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senadora Ana
Amélia. Bem vindos todos os estudantes e todas as
estudantes de Goiânia. Muito bem vindos aqui ao Senado Federal, ao Senado da República.
Mas, minha cara Presidenta, Senadora Ana Amélia, Senador Cristovam, eu estou enumerando aqui,
estou contando um pouco dessa história e contando
um pouco das tragédias e pesadelos para mostrar a
complexidade que vive o Oriente Médio.
Isso me remete... Nós começamos falando do
Islã. Maomé, por volta de 500 a 600 anos depois de
Cristo, produziu uma das maiores obras da humanidade, que foi o Corão, que não é só uma religião, é
um livro de procedimentos, da unificação que Maomé
proporcionou, a história que foi construída e que entrou, inclusive, pela Europa, que depois, mais além,
se precipitou com as cruzadas, sem falar no Império
Bizantino, em Constantinopla, enfim, em outros episódios que o mundo vivenciou.
Eu vim aqui especialmente para dizer neste dia
que foi absolutamente admirável... Eu recebi há algum
tempo um pequeno livro do jornalista Ali Kamel, chamado Por dentro do Islã, se não estou enganado. Um
livro fino, mas que compara o judaísmo, o cristianismo
e o islamismo. Religiões, sem dúvida nenhuma, que
refletem origens assemelhadas, com tratamentos diferenciados. Por exemplo, Jesus, na religião cristã, o
filho de Deus; no islamismo, um profeta. Diferenças,
mas para uma mesma origem.
A mim me surpreende quando rotulam o islamismo como uma religião radical, como uma religião
condenável. Na verdade, é absolutamente contrário o
espírito do islamismo. Existem interpretações diferenciadas, que começaram no Egito, com a Irmandade
Muçulmana, que hoje é o centro das atenções no Egito, continuaram com o Wahhabismo, outro movimento
surgido na Arábia Saudita, mas o islamismo é do bem.
O islamismo olha as coisas de maneira positiva. O islamismo é uma religião que cresce acentuadamente
e tem crescido ao longo dos últimos anos.
Lamentavelmente, estamos hoje diante de uma
crise em que misturamos religião e o não entendimento de uma região importantíssima, porque temos
uma visão ocidentalizada da realidade do Oriente
Médio, que foi redesenhado pelos vencedores, sem
respeitar a história, a cultura e o berço de toda uma
civilização que ali existia, e, ao mesmo tempo, com
interesses comerciais intensos, principalmente energia, petróleo e gás.
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Lembro bem quando veio a Guerra do Iraque,
com todas as suas distorções. Na Guerra do Iraque,
pintaram um quadro que não era real e deu no que deu.
Até hoje o Iraque é um país de difícil administração,
sem falar nos episódios lamentáveis que ocorreram no
Iraque nos últimos anos.
O Afeganistão, de certa maneira, não fica atrás.
Até agora é um país que não encontrou o seu destino,
que continua vivenciando uma realidade absolutamente
distorcida e sem perspectivas futuras.
Portanto, este é o momento, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, de repensar esta realidade
mundial. Está absolutamente comprovado que, com
armas, nós não resolveremos essas questões, pelas
diferenças com as quais hoje nós convivemos. Nós
precisamos, acima de tudo, de diálogo, de um diálogo
franco, sincero, respeitando esses povos. Não é pela
força das armas que nós venceremos as vozes da liberdade, as vozes democráticas e as vozes que espera o Oriente Médio e nações que têm todo o direito
à vida, que têm todo o direito à religião, que têm todo
o direito à construção de um grande futuro.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
talvez esse drama da Síria... Vejo as matérias divulgadas pelos jornais, pelas televisões. Eu me lembro
do massacre dos curdos, feito por Saddam Hussein
na Guerra do Iraque, uma coisa simplesmente triste,
uma verdadeira tragédia. E a gente vê agora a Síria
passando por um drama parecido, atingindo mulheres,
crianças, jovens, a terceira idade, algo inacreditável
para nós, que vivemos no século XXI.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, venho aqui, mais do que nunca, torcer –
e o Congresso brasileiro tem se posicionado nesse
sentido – para que prevaleça o bom senso, para que o
prevaleça o entendimento, para que a gente saia dessa
crise no Oriente Médio, especialmente na Síria, mediante o diálogo de todos os principais protagonistas
desta realidade triste que nós enfrentamos.
E, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os Estados Unidos começam a resolver
definitivamente com o chamado gás de xisto. Os Estados Unidos começam a reduzir a sua carência na
importação de petróleo. Importavam dezessete milhões, baixaram para doze milhões. Hoje, já baixaram
para 6 milhões de barris. Quem sabe essa mudança,
essa autossuficiência energética dos Estados Unidos
leve também a uma reavaliação geopolítica mundial e
venhamos, portanto, a encontrar uma saída pacífica,
trazendo tranquilidade e uma vida melhor para essas
pessoas que têm sofrido muito. Sofrem pelo desentendimento, sofrem por uma visão depreciativa, sofrem,
no seu dia a dia, pelo não entendimento de uma re-
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ligião que tem raízes cristãs. Sofrem por interesses
econômicos, sofrem por uma divisão equivocada dos
vencedores do pós-guerra, que misturaram culturas,
histórias, religiões de uma forma absolutamente irresponsável. E, por último, são povos que precisam ter
a sua terra, que precisam ter tranquilidade para criar
seus filhos e fazer valer uma história linda que todos
aqueles povos que lá vivem tiveram.
Senadora Ana Amélia, é com muito prazer que
ouço V. Exª
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Delcídio, eu queria, primeiro, lhe agradecer
a aula que está nos dando aqui sobre um tema que,
embora distante, é muito próximo ao mesmo tempo.
Quantos palestinos, quantos libaneses, quantos sírios, famílias sírias, libanesas estão no Brasil dando
uma valiosa contribuição ao crescimento e ao fortalecimento não só da nossa economia, nas boas
relações históricas com esses países, mas também
nessa boa convivência fraterna? A Irlanda do Norte
conseguiu construir uma saída pacífica depois de
muito sangue derramado, mas de muito esforço, de
muito boa vontade interna e, também, com o apoio
da Inglaterra. Seria muito bom para o mundo que,
também no Oriente Médio, essa construção de entendimento e paz pudesse ser feita. Como disse V.
Exª, é muito difícil para nós, ocidentais, e para nós,
brasileiros, especialmente, que temos uma fronteira
de amizade aqui na região, entender os conflitos sangrentos, guerras civis acontecendo de uma maneira
assombrada, de uma maneira inacreditável até no
século XXI. Se, de fato, houve uso de arma química
para matar adversários no caso da Síria, esse é um
problema, eu diria, muito mais dos sírios do que do
mundo. Eu queria aproveitar para dizer que, quando
V. Exª se referiu ao reconhecimento do Estado de Israel, como gaúcha, fico muito orgulhosa de mencionar
a figura de Oswaldo Aranha nesse processo, lá em
1945. Tudo isso mostra que nós precisamos, de alguma
maneira, contribuir. E a atitude do Governo brasileiro
em relação ao caso da Síria remete ao Conselho de
Segurança das Nações Unidas. Nenhuma nação pode,
solitária ou isoladamente ou com dois ou três países,
invadir aquele país de maneira violenta, matando cidadãos civis, cidadãos inocentes. Então acho que a
posição do Governo brasileiro, nesse episódio, está
dentro de um caminho de paz e de não interferência,
de não intervenção, a não ser por uma determinação
do colegiado das Nações Unidas. Então, eu queria
cumprimentá-lo por trazer o tema nesta tarde, para que
a gente também faça uma reflexão muito adequada,
como fez V. Exª, sobre essa questão. Nós que temos
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com esses países todos um relacionamento histórico
e muito construtivo. Muito obrigada.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senadora Ana
Amélia, pelo aparte.
Eu gostaria, para concluir, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Para concluir, Sr. Presidente.
A diplomacia brasileira agiu corretamente. Os últimos acontecimentos da chamada Primavera Árabe
demonstram que onde usaram força, onde usaram as
armas, as coisas não andaram bem. Portanto, a iniciativa da diplomacia brasileira é absolutamente correta.
Senadora Ana Amélia, apesar de uma postura –
e esse é o nosso entendimento – comedida, de diálogo, de reconhecimento, de entendimento, de respeito
à história, à religião, à cultura de paz, a situação da
Síria exige uma ação urgente, uma vez que a Síria só
chegou a isso porque existem interesses associados à
Síria como um grande player, como um player estratégico, como um ator estratégico, como um protagonista
estratégico no Oriente Médio.
Agora, o que nós estamos falando é da vida das
pessoas. Portanto, apesar de uma ação de diálogo,
de paz, ela é urgente, porque, acima de qualquer interesse estratégico, o que está em jogo são as vidas
das pessoas, dos nossos irmãos sírios.
E, só para concluir, Sr. Presidente, a Senadora
Ana Amélia aqui citou o caso da Irlanda do Norte. Eu
tive a oportunidade de acompanhar, também com muito
interesse, o difícil acordo que foi, a duras penas, alcançado através do diálogo com o Exército Republicano
Irlandês. E tive a oportunidade, in loco, de conhecer
esse dilema, especialmente dos católicos, e eu que
tenho formação católica e jesuíta – sim, a Companhia de Jesus, a mesma do Papa. Eu não sou papa,
mas também fui criado pela Companhia de Jesus. E
é inesquecível. Há um filme chamado Sunday, Bloody
Sunday, ou Domingo...
(Soa a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Governo/PT – MS) – Eu não sei a tradução, eu não me
lembro da tradução, do nome em português. Mas foi
um massacre feito pelas tropas inglesas em Belfast.
Foi uma tragédia, foi um pesadelo, uma das coisas que
jamais na Grã-Bretanha vão esquecer.
E a redenção de tudo isso eu vi quando o artista
é o povo. O U2, do Bono Vox, fazendo uma apresentação em Belfast. E eu cheguei à conclusão de que o
U2 não era uma banda. O U2 era o sentimento de um
país. O U2 era um partido político, e ninguém melhor
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que essa banda para personificar o sonho e o futuro
de um povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência
e muito obrigado aos nobres colegas pelos apartes.
Obrigado, Senadora.
Durante o discurso do Sr. Delcídio do Amaral,
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) – Eu gostaria só de compartilhar
com as Srªs Senadoras e com os Srs. Senadores o
convite da Presidente da República, Dilma Rousseff,
feito hoje, para a solenidade de promulgação da nova
distribuição dos royalties do petróleo, a realizar-se na
próxima segunda-feira, às 15 horas.
Trata-se de uma ótima notícia, tanto para a educação quanto para a saúde, que, sabemos todos, demandam mais investimentos, cobram uma solução
definitiva para o financiamento. Esta, Srs. Senadores,
foi uma das contribuições do Congresso Nacional para
melhorar a qualidade dos serviços públicos, que nos
é cobrada pela sociedade brasileira.
Dentro da pauta prioritária, votamos mais de 40
matérias no Senado Federal em menos de trinta dias.
São proposições relevantes para o Brasil. Entre elas
está o fim do voto secreto e outras matérias que ainda
aguardam deliberação por parte dos Srs. Deputados.
Nessa relação estão, como todos acompanharam,
a mudança de critério para suplentes de Senadores,
proibindo parentesco; a ficha limpa para servidores
dos três Poderes – já implantamos a ficha limpa para
servidores contratados pelo Senado Federal; a que
facilita o exercício da iniciativa legislativa por parte da
sociedade; a que define a organização criminosa, fundamental também para o combate ao crime, ao crime
organizado, sobretudo; a eliminação da aposentadoria
como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção ou outros crimes; e o novo rito
das medidas provisórias.
O Senado, por decisão do Plenário, todos lembram, fixou um prazo mínimo de sete dias, mas, nunca
é demais lembrar, precisamos de regras definitivas,
que estão tramitando na PEC proposta pela Mesa do
Senado Federal na Câmara dos Deputados.
Também na Câmara está outra matéria importantíssima: o Código do Usuário do Serviço Público,
que, inclusive, ensejou ações da Ordem dos Advogados do Brasil, por omissão, contra o Legislativo. Era
importante – e novamente gostaria de fazer um apelo
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Henrique Eduardo Alves – que fossem agilizadas as
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votações dessas matérias que foram apreciadas no
Senado Nacional. Que se altere, é evidente, aprimore,
até mesmo rejeite, se for o caso, mas que o Congresso Nacional dê a palavra final para temas candentes
e cujas votações podem ser consideradas históricas
para o Parlamento brasileiro, além, obviamente, do
fortalecimento do bicameralismo.
Muitas propostas oriundas de nossa pauta, da
pauta do Senado Federal, construída com os Líderes
partidários e com representantes das ruas, já foram
sancionadas e são contribuições importantes do Senado para o aperfeiçoamento legal brasileiro. Entre
elas, as novas regras para o Fundo de Participação
dos Estados; o projeto que criou o Sistema Nacional
de Combate à Tortura; a regulamentação do médio, o
chamado Ato Médico; e o atendimento integral pelo SUS
às mulheres vítimas de violência sexual; a transparência
nos direitos autorais; a responsabilização de pessoas
jurídicas que auferirem vantagens em corrupção; a Defensoria Pública; e, agora, na próxima segunda-feira,
como avisei anteriormente, a distribuição dos royalties
do petróleo. Todas tão importantes quanto importante
é a apreciação da PEC do voto secreto, que, repito,
aprovamos aqui no Senado há mais de um ano.
No Brasil, a Constituição estabelece, como regra
geral, o voto aberto. E, em situações excepcionais,
existe a salvaguarda do voto secreto para preservar a
independência do mandato e a autonomia dos Poderes.
O voto secreto é adotado em vários países democráticos e, no Brasil, ele vem desde a Constituição de 1934.
Na atual correlação de forças do Senado, como
todos sabem, é muito difícil abolir o voto secreto, pelo
menos em duas hipóteses: para a apreciação de vetos e para a apreciação de indicações de autoridades,
como Chefe do Ministério Público, Procurador-Geral
da República, magistrados, Ministros dos Tribunais
Superiores e dos Tribunais Regionais e, até mesmo,
o Presidente do Banco Central.
Consensual e de bom senso, como o Senado
já decidiu, é rapidamente nós acabarmos com o voto
secreto em perda de mandato – já aprovado aqui no
Senado Federal e em tramitação ainda na Câmara
dos Deputados. E, paralelamente, tão logo nós aprovemos o fim do voto secreto para perda de mandato,
nós podemos discutir as demais substituições do voto
secreto pelo voto aberto com essas duas dificuldades.
Porque qualquer proposta de emenda à Constituição,
para ser aprovada no Senado, precisará contar com
49 votos “sim”.
O episódio que desencadeou este labirinto político e jurídico – eu já disse aqui algumas vezes e queria
repetir – não vai se eternizar. Nós vamos aprovar, no
esforço concentrado do dia 16 ao dia 20 – e vamos
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deliberar durante a semana toda, de segunda a sexta-feira –, a proposta de emenda à Constituição que fixa
a cassação após o trânsito em julgado na Justiça, sem
a necessidade da palavra final do Legislativo.
Reitero que não é lógico, não é razoável nem é
defensável que o Senado e a Câmara revisem decisões judiciais das mais altas Cortes do País, sob pena
de termos o realismo do absurdo: um condenado com
mandato parlamentar.
Por fim, eu gostaria de informar ao Plenário que,
neste final de semana, nós estaremos em Alagoas, com
o Ministro da Agricultura, Antônio Andrade, quando o
Estado será declaro como Unidade federada livre da
aftosa com vacinação.
Esta é uma notícia que os alagoanos – e me permitam dizê-la daqui – merecem e esperam há muito
tempo. É claro que não é uma solução definitiva. A
declaração de Estado livre da aftosa com vacinação é
o primeiro passo, mas significativo para que, na sequência, nós tenhamos a solução definitiva do problema.
Eram essas as informações que eu gostaria de,
rapidamente, trazer para a Casa e para o País.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, permita-me, até pelo respeito que tenho a V. Exª
– e V. Exª sabe disso –, primeiramente, dizer que não
tenho nenhuma dúvida de que V. Exª fez uma mudança radical aqui, no Senado, e positiva, e a sociedade
toda está entendendo isso.
Em inúmeros debates de que participei, quando
da eleição de V. Exª, no meu próprio Rio Grande, ficava
meio na defensiva. Hoje, contudo, a sociedade reconhece as grandes mudanças que V. Exª fez.
V. Exª sabe que eu travo esse bom combate há
cerca de 30 anos, numa visão minha de que o Parlamento deveria ser totalmente transparente, sem nenhum voto secreto.
Apresentei na Constituinte; perdi. Apresentei como
Deputado; perdi. Apresentei aqui no Senado a PEC nº
50, que foi aprovada por unanimidade, mas aqui, na
linha, inclusive, dos argumentos levantados por V. Exª,
o Plenário entendeu que, de forma pontual – cassação
de parlamentar –, seria possível, e a nossa, então, foi
prejudicada.
Como sou meio teimoso – e V. Exª sabe –, reapresentei a PEC, que recebeu o nº 20. Novamente,
a CCJ aprovou-a por unanimidade. Ela está aqui no
plenário em rito especial, comungado por todos nós,
mas V. Exª me disse: “Paim, vou botar no rito especial,
mas dependo dos Líderes”.
Então, não há nenhum questionamento de minha
parte em relação a essa questão de que dependia dos
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Líderes para colocar a proposta em votação. Porém,
no momento, Sr. Presidente, em que a PEC específica
da cassação de parlamentar – e nós já a aprovamos
aqui, por unanimidade, enviando-a para a Câmara,
onde ela foi preterida, preferindo os Srs. Deputados a
PEC que garante o voto aberto em todas as situações
–, sendo ela remetida para cá, V. Exª há de convir, na
visão deste Senador, pela minha história e pela minha
vida, que eu gostaria muito de ver essa PEC sendo
apreciada, a PEC que veio da Câmara.
Esse é o apelo que faço a V. Exª, da forma respeitosa como sempre me dirigi a V. Exª, Presidente
da Casa.
Sr. Presidente, o que e eu disse aqui eu já havia
dito da tribuna diversas vezes. Enfim, espero que o Senado delibere sobre o tema. Sei das dificuldades, mas
há momentos da vida – é a minha visão – em que é
preciso ousar e se submeter ao resultado do Plenário.
Se o Plenário resolver votar contra o que a Câmara
aprovou por unanimidade, isso faz parte da democracia
e da vida. Eu me submeterei sem nenhum problema,
porque isso faz parte do dinamismo do nosso trabalho
aqui – e estamos aqui há tantos anos, como eu que
aqui estou há quase 27 anos.
Era o que eu queria ponderar a V. Exª. Tenho certeza de que V. Exª, naturalmente, vai ter de ponderar
com o Colégio de Líderes esse apelo que eu fiz. E V.
Exª sabe que a minha posição é não lhe causar nenhum constrangimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Sem dúvida.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT-RS) – Se eu quisesse criar constrangimento, estaria lá
atrás em outra posição. Eu nunca fiz isso e não estou
fazendo; apenas estou ponderando que seria importante o Plenário deliberar sobre qual a visão com que
podemos ampliar o voto secreto.
Eu entendo que deveria ser em todos os casos,
mas só a votação poderá assegurar isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida.
Agradeço muito a intervenção do Senador Paulo
Paim. É isso mesmo. O Senador Paulo Paim, em todos
os momentos, teve uma posição clara, transparente,
com relação ao voto aberto em todas as modalidades.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Até quando o voto é secreto, eu abro o voto,
inclusive na escolha da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Todo mundo sabe que eu votei abertamente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente. O Senado, há mais
de um ano, já havia aprovado, como V. Exª colocou,
o voto aberto para julgamento de Senador e de Deputado. Essa proposta estava tramitando na Câmara
dos Deputados.
A proposta do Senador Paulo Paim chegou a
ter um requerimento apreciado aqui com calendário
especial. Eu concordo que ela tem que ser apreciada rapidamente, mas eu entendo – e não sei se esta
será a posição do Senado, evidentemente – que nós
deveríamos garantir primeiro o voto aberto como primeira conquista para julgamento de Parlamentar, de
Senador e de Deputado, e, paralelamente, nós apreciaríamos as outras modalidades de voto aberto. Por
quê? Porque, se nós tivermos, com relação a qualquer
um dos itens, dificuldades para colocarmos 49 votos, a
matéria será inócua e voltará sem eficácia, sem resultado, para tramitar na Câmara dos Deputados. Então,
eu acho que nós poderemos separar em dois tempos:
nós, primeiro, garantimos o concreto, a parte, e discutiremos o todo, para não corrermos o risco de, em
nome do todo, perdermos a parte.
Se nós construirmos esse encaminhamento, do
ponto de vista do Legislativo, eu tenho absoluta convicção de que será muito melhor, porque as oposições – e
não apenas essas oposições – não gostariam de abrir
o voto na apreciação de vetos; e não apenas essas
oposições, porque, na medida em que você abre o voto
na apreciação do veto, você vai permitir ao governo,
seja qual for o governo, seja qual for o Presidente da
República, o monitoramento do voto de cada Parlamentar na apreciação daquele veto presidencial. Aí, sem
dúvida, nós teremos mais dificuldade de colocar esses
49 votos. E, para não incorrermos no erro estratégico
de possibilitar a volta da matéria, num pingue-pongue
para tramitar na Câmara, talvez fosse mais prudente,
do ponto de vista do Senado, do aprimoramento das
instituições e da própria transparência, que nós consagrássemos, primeiro, o voto aberto para julgamento de
Parlamentar e, paralelamente, tratássemos das demais
votações com relação às outras modalidades de voto
secreto, que, concordo com V. Exª, precisam mais do
que nunca ficar expostas à transparência.
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, ontem,
V. Exª me falou dessa atitude de promulgar a parte da
emenda constitucional que tem consenso indiscutível
tanto na Câmara quanto no Senado. Do ponto de vista político, não há dúvida de que é melhor entregar
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os anéis do que os dedos. Então, foi a forma de V.
Exª entender politicamente, de resguardar um ganho,
mesmo que pequeno, ou significativo, no conjunto da
discussão sobre o voto aberto, substituindo o voto
secreto para todas as deliberações hoje previstas no
nosso Regimento.
Sr. Presidente, eu tinha também as dúvidas suscitadas por V. Exª, que não são suas, necessariamente. São de parte de um Colegiado importante, que é
o Senado Federal. A Câmara, por maioria, deliberou
já em segundo turno. Trata-se exatamente da escolha
de ministro do Supremo ou de procurador-geral e de
vetos. A questão é que o Ministério Público denuncia;
o Supremo vai julgar.
Penso que para os Parlamentares de ficha limpa,
como V. Exª tanto insistiu, não é para haver nenhuma
escolha dessa natureza. Divergir de indicações, eu
acho que é um processo natural, e fica melhor para
quem está votando e para quem está recebendo o
voto. Saber e conhecer.
Do ponto de vista do veto, da mesma forma. De
fato, o Poder que tem o Diário Oficial na mão e a caneta exerce sobre o Parlamentar uma influência muito grande, e reconheço que, realmente, isso cria uma
situação de constrangimento. Mas, o que é o veto? O
veto é uma negação daquilo que nós aqui votamos;
que, por conveniência, seja ela de ordem financeira,
de ordem política ou de ordem administrativa, o Governo resolve dizer “não”. Penso que, quando dizemos
“sim” ao veto, estamos negando aquilo que decidimos.
Talvez seja um raciocínio um pouco simplista, mas
é o que estou sentindo em relação a isso. Então, da
mesma forma – tenho sido aqui uma Senadora independente –, não terei nenhuma dificuldade. Quando
cheguei aqui, já pensava muito nessas duas circunstâncias, que são realmente complexas, mas hoje não
tenho dúvida de que o voto tem que ser aberto, para
que mostremos a nossa cara à sociedade. Não só aos
eleitores, que nos mandaram para cá com essa missão, mas também a isso.
E queria agregar ao esforço de V. Exª também
– estamos a dois dias da festa da Independência,
dia 7 de setembro – uma questão em relação a qual
também já tive dúvida. Refiro-me ao término do voto
obrigatório no País. Eu acho que essa é uma questão
também que devemos enfrentar, porque nós precisamos, ao extinguir o voto obrigatório, dar empoderamento ao cidadão. Ele terá a responsabilidade de ir
às urnas por livre e espontânea vontade. E aí ele terá
mais responsabilidade, por não ter que ser obrigado
a votar no dia das eleições.
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Então, penso que essa é uma boa caminhada.
Hoje, eu partilho da ideia de que temos que acabar
também com o voto obrigatório, para que o cidadão
que entender a importância do funcionamento de um
Parlamento, com as pessoas que ele escolher, não se
sinta obrigado a votar.
Eu queria, adicionalmente, colocar esse ponto
de vista, caro Senador Presidente Renan Calheiros,
cumprimentando-o pelas iniciativas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo, Sr. Presidente, pelo esforço no sentido de fazer
com que os trabalhos da Casa se tornem a cada dia
mais ágeis.
Em relação à questão do voto aberto, eu não entendi bem o procedimento. Essa matéria chega aqui e
vai a uma comissão especial ou não?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Tramita na Comissão de Constituição e Justiça, primeiramente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– A matéria no seu todo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, a matéria no seu todo, e já
há uma disposição de que poderá haver uma deliberação com relação ao mérito da matéria e a constitucionalidade na próxima quarta-feira.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Em relação à questão dos votos para escolha
de autoridades e para os vetos, eu quero comunicar
a V. Exª que uma das grandes demandas da Ouvidoria hoje é no sentido de questionar os Parlamentares
sobre o porquê de votarem a favor de determinado
projeto e, de repente, votarem a favor do veto. Então,
eu acho que nós precisávamos discutir mais profundamente essa questão.
Quero aqui hipotecar o meu apoio ao Senador
Paim.
Eu acredito que o voto tem que ser aberto para
todas as situações. Se votarmos o voto aberto só para
a cassação de mandatos, vamos ficar devendo à sociedade esta resposta: por que o Parlamentar vota
de uma forma e, posteriormente, vota de outra? Isso
suscita mil ilações. Portanto, acredito que seria muito
importante que debatêssemos isso mais amplamente.
Quero cumprimentar V. Exª também, como representante do Estado de Alagoas, por ver seu Es-
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tado livre da febre aftosa, com a vacinação, que é o
primeiro passo, mas tenho certeza de que, logo, logo,
V. Exª, juntamente com todas as Lideranças daquele
Estado, terá a conquista do Estado livre da aftosa, inclusive sem vacinação.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao 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.) – Sr. Presidente, Renan Calheiros, Srªs e
Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado, o assunto que
trago para o plenário, nesta tarde, é de extrema importância para a agricultura brasileira. Refiro-me à
atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa querida Embrapa, e, em particular,
aos investimentos na realização de pesquisas e no
desenvolvimento de novas tecnologias e inovações
para a agricultura brasileira, para o homem do campo.
A nossa agricultura atingiu um patamar de excelência em produtividade graças à atuação, ao trabalho
de pesquisa da nossa Embrapa, que soube desenvolver cultivares adaptados para as condições de clima
e solo para as várias regiões brasileiras, pois o que
produzimos em Rondônia é diferente do que se produz no Espírito Santo, principalmente com relação ao
café. Inicialmente, plantávamos uma muda de café que
vinha do Espírito Santo. É claro que a produtividade
não era a mesma. Agora, depois de um trabalho grande que a Embrapa fez, nós temos a nossa variedade
exclusiva e genuinamente rondoniense adaptada ao
nosso clima, adaptada ao nosso solo, que tem uma
produtividade muito maior do que aquela que nós tínhamos antigamente. Isso tudo graças ao trabalho de
pesquisa, de desenvolvimento que fez a Embrapa lá
no nosso Estado de Rondônia, na cidade de Vilhena,
especificamente.
Na Região Amazônica, a Embrapa surgiu em
10 de junho de 1975, especialmente no Município de
Porto Velho, então pertencente ao Território federal
de Rondônia. Com apenas dois anos de existência, a
Embrapa colocava em prática a sua política de descentralização, criando unidades em diferentes partes
do País, principalmente na Região Norte e na Região
Sul. Desde então, a Embrapa Rondônia está comprometida com soluções tecnológicas para a agricultura
da Amazônia, sempre pautadas nos critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Ela está
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presente estrategicamente em cinco Municípios do
Estado, com Campos Experimentais em Porto Velho,
Machadinho d’Oeste, Ouro Preto do Oeste, Presidente
Médici e em Vilhena.
Todos os Campos têm um trabalho excepcional
com relação à pesquisa, pois muita coisa nós podemos
produzir na Amazônia e também cultivar no extrativismo,
mas não conhecemos ainda. Por isso, a importância –
cada vez maior para nós, da Amazônia – do trabalho
da Embrapa com relação às pesquisas que foram feitas, que estão sendo feitas, mas principalmente com
relação às que ainda serão feitas para conhecermos
mais a Amazônia brasileira e para definirmos o que
poderemos produzir através do extrativismo na nossa
querida Amazônia.
Possui laboratórios de alta tecnologia em Porto
Velho e conta com uma equipe qualificada, formada
por 151 pessoas em todo o Estado, sendo 33 pesquisadores em atividade (7 com mestrado, 23 com doutorado e 3 com pós-doutorado).
Na geração de conhecimento e tecnologias para
a Amazônia, em especial para o nosso Estado de
Rondônia, destacam-se pesquisas para as seguintes
cadeias produtivas:
– produção animal, com tecnologias voltadas
para a alimentação, a sanidade animal e a qualidade
do leite produzido em nosso Estado;
– a produção do café, uma das principais culturas agrícolas do Estado, sendo que a Embrapa
desenvolveu uma variedade genuinamente rondoniense, o clone BRS Ouro Preto, da espécie
conilon, que deverá duplicar a produção de café
no nosso Estado de Rondônia – e isso com uma
área menor do que aquela em que se plantava
no passado;
– a produção vegetal, que engloba importantes
culturas, como arroz, feijão, milho, soja, girassol, algodão, pupunha, pinhão manso, banana e
cupuaçu e o manejo de florestas, com trabalhos
de silvicultura, de espécies nativas e exóticas e
os sistemas agroflorestais.
Sr. Presidente, a Embrapa Rondônia tem gerado
e transferido tecnologias para racionalizar o uso de recursos naturais, intensificando o uso da terra em nosso
Estado e em toda a Amazônia. Desta maneira, reduz-se o desmatamento, gerando emprego e renda, em
uma ação preferencial com os pequenos produtores
rurais. Ao longo desses 38 anos, a Embrapa Rondônia
tem buscado garantir a competitividade e a sustentabilidade da agropecuária em nosso Estado de Rondônia.
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Foram desenvolvidas, adaptadas e recomendadas
mais de 135 variedades de plantas para o cultivo em
Rondônia. Além disso, a empresa presta assessoria
ao Governo do Estado, através da Seagri e da Emater, para auxiliar nas questões de assistência técnica
e extensão rural.
Sr. Presidente, diante da importância da Embrapa para a economia do nosso Estado e de todo o
nosso País e com base em um levantamento feito pela
assessoria de orçamento de meu gabinete, faço aqui
uma avaliação da execução orçamentária da Embrapa
diante em relação ao exercício de 2013 e, de antemão,
destaco a importância da ação de Parlamentares neste momento em que votamos a LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2014, bem como iniciamos a discussão em torno do Orçamento Geral da União para
o próximo ano.
Estudos desenvolvidos pela Embrapa e pelo próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
mostram que as taxas de retorno dos investimentos
públicos na Embrapa são muito elevadas. O que significa que os investimentos deveriam ser ampliados,
e não reduzidos, o que pode ocorrer se não dermos
uma atenção especial para a Embrapa na LDO e no
Orçamento da União para o ano de 2014.
Sr. Presidente, como relator setorial da área de
infraestrutura do Orçamento Geral da União de 2014,
tenho a obrigação de fazer esse alerta e, para isso,
faço uma breve análise do Orçamento Embrapa nos
últimos anos.
A despeito da modernização da agricultura, em
função de tecnologias geradas pela pesquisa pública,
os investimentos na Embrapa caíram sensivelmente
na década de 1990 e nos primeiros anos da década
de 2000. No período de 2005 a 2011, a Embrapa teve
a ressalva do contingenciamento. Ou seja, teve o seu
orçamento real reduzido, sem cortes.
Nesse período, o governo teve a visão correta sobre a importância da aplicação de recursos em ciência,
tecnologia e pesquisa de maneira planejada, principalmente porque pesquisa não pode ser interrompida.
No orçamento de 2013, o Governo vetou a ressalva de contingenciamento, o que resultou em um
corte de 29% no orçamento da Embrapa para este
ano de 2013. Na proposta orçamentária para 2014,
o orçamento para a Embrapa terá o incremento aparente de R$170 milhões. Esse aumento é para cobrir
o pagamento de despesas obrigatórias e de custeio.
Já para a área de pesquisa, houve uma redução de
R$76 milhões. Para 2014, o Governo enviou a proposta de Orçamento com a possibilidade de contin-
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genciamento. Através de emendas, inclusive uma
de minha autoria, propomos ao relator da LDO que
o orçamento da Embrapa não tenha cortes. E é por
isso que nós, Parlamentares, temos a responsabilidade, com a Embrapa e com a agricultura brasileira,
de defender e votar o não contingenciamento dos
recursos da Embrapa.
O resultado da atuação da Embrapa no desenvolvimento de pesquisas voltadas para as cadeias produtivas, principalmente do agricultor familiar, é um dos
caminhos para melhorarmos as condições de vida do
homem do campo no interior brasileiro. Outros caminhos são os serviços de assistência técnica, que serão incrementados com a criação da Anater (Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural),
bem como a melhoria das estradas vicinais.
Ou seja, precisamos dar condições para que o
agricultor possa ampliar a sua produção e também
escoar os seus produtos com transporte adequado e
com menor custo até o mercado consumidor. Estamos
falando das nossas estradas vicinais. Não vamos entrar
aqui nos grandes corredores, nas grandes BRs, nas
hidrovias, nas ferrovias. Vamos trazer a questão mais
próxima do agricultor brasileiro, que são as estradas
vicinais, que permitem que ele continue produzindo o
seu leite, o nosso café da manhã, o arroz, o feijão e a
carne da mesa do povo brasileiro.
Esse é o tema que vamos abordar no ciclo de
debates e palestras amanhã, sexta-feira, com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
da Universidade Federal de Viçosa, da Organização
das Cooperativas do Brasil (OCB), da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag),
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), e
também do Ministério da Agricultura. Faremos amanhã
nosso ciclo de palestras e debates voltado diretamente
para o escoamento da produção agrícola do agricultor
familiar, principalmente, que precisa ter suas estradas
em perfeitas condições. E essas estradas se denominam estradas vicinais, que são utilizadas, e muito, por
nossos agricultores.
Precisamos criar um programa específico para as
estradas vicinais. Assim como há o PAC das ferrovias,
das rodovias, eu entendo que temos que ter o PAC das
vicinais também. As vicinais passam na frente das casas dos nossos agricultores, e eles precisam dessas
estradas para escoar a sua produção e para que seus
filhos possam ir à escola todos os dias.
É por isso que vamos debater, amanhã, esse
tema na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
Sr. Presidente.
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Portanto, fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo
para que o Governo, por meio dos Ministérios da Agricultura e, principalmente, do Planejamento e da Fazenda, tenha uma atenção especial com a Embrapa. Não
vamos cortar, não vamos contingenciar recursos para
pesquisa, ciência e tecnologia, ligadas diretamente à
nossa Embrapa, que é um dos maiores orgulhos da
população agrícola brasileira.
Eram essas as colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Acir Gurgacz, pelo seu pronunciamento, brilhante como sempre.
Passamos a palavra, neste momento, à Senadora
Lúcia Vânia. Em seguida, será a Senadora Ana Rita.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
assistindo, como um verdadeiro espetáculo midiático,
a repercussão do Programa Mais Médicos, lançado
pelo Governo Federal.
Os nossos indicadores de saúde, como País, colocam-nos, em comparação com os demais países, em
posições não compatíveis com o nosso atual estágio
de crescimento econômico. A incompatibilidade destes indicadores, saúde versus economia, é mais uma
demonstração de que o crescimento, como conceito
quantitativo, não significa, necessariamente, desenvolvimento e qualidade de vida que todos almejamos
para a nossa população.
Indiscutivelmente, não se fala em desigualdade
no Brasil sem que seja referenciada a problemática
da saúde. A ausência de médicos nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos e nos rincões do
nosso País é, pois, uma problemática a ser atacada
com todo o vigor que se possa imprimir em termos de
políticas públicas.
Exatamente por tratar-se de um problema tão
grave, que penaliza tanto a nossa população, é que a
saúde não pode ser tratada com medidas paliativas,
imediatistas, sem levar em consideração um projeto de
País e de políticas públicas de saúde que, por serem
justas e solidárias, devem trazer a marca da equidade,
da justiça e da ética. Afinal, quando se fala em saúde,
está-se tratando do bem-estar do ser humano e, por
extensão, de toda a sociedade.
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Com relação ao Programa Mais Médicos, como
Parlamentares nesta Casa, temos a obrigação inarredável, diante da população brasileira, de analisá-lo em
todas as suas facetas.
Se analisarmos os dados da demografia médica brasileira, que nos chegam tanto através do
IBGE quanto através do relatório Demografia Médica Brasileira, publicado pelo Conselho Federal de
Medicina, em fevereiro de 2013, embora exista, de
fato, uma enorme desigualdade na distribuição dos
profissionais, o índice de médicos por habitantes é
aceitável e está mais ou menos na média dos países desenvolvidos.
Nos últimos 42 anos, de 1970 a 2012, o Brasil
passou de 59 mil médicos para cerca de 400 mil médicos. Um crescimento de 558%, contra um crescimento populacional de 102%. Em média, o País tem
dois profissionais por 100 mil habitantes, o que é um
índice aceitável pela Organização Mundial de Saúde.
Entretanto, as Regiões Norte, com um profissional, e
Nordeste, com 1,2 profissionais por um mil habitantes,
estão abaixo da média nacional. A Região Sudeste tem
uma relação médico por habitante duas vezes maior
que a do Nordeste.
Existe, sim, concentração de profissionais médicos no Brasil: há um desequilíbrio na repartição
geográfica e uma concentração que favorece o setor
privado de saúde, que nos indica que convivemos
tanto com carências quanto com altas densidades
de médicos.
A análise que fazemos do Programa Mais Médicos é, em primeiro lugar, se ele se constitui numa
política pública de saúde de efeitos duradouros ou se
é simplesmente uma medida para atender a um momento eleitoral. Será que é possível fazer uma política
pública baseada somente no número de médicos em
determinadas regiões? Acredito que a “falta de médicos” não pode ser o único foco.
Por outro lado, que adianta autorizar novos cursos
e novas vagas em cursos de Medicina, sem a mínima
qualidade na graduação, sem dizer da ausência de
vagas na Residência Médica?
Entendo, também, que a importação de médicos, seja de que país for, deveria passar por uma
discussão no Conselho Nacional de Saúde, com as
entidades representativas dos profissionais de saúde
do País e com o Congresso Nacional. Mais uma vez
nos vemos na contingência de aprovarmos, a toque
de caixa, uma política de tão grande alcance para a
sociedade brasileira.
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No caso dos médicos cubanos, especificamente,
enquanto eles não tiverem no Brasil as condições de
trabalho iguais a todos os outros médicos, estaremos
compactuando com uma verdadeira forma de servidão,
que, mais do que desdouro para o servidor médico, é
uma vergonha para o País como empregador. Afinal,
somos ou não somos uma democracia em todas as
nossas relações? Ainda mais, como aceitar que eles,
os cubanos, não possam trazer suas famílias? Que
eles recebam menos do que os outros?
E o sistema de pagamento em forma de bolsa e
não de salário? É uma forma de fugirmos dos encargos trabalhistas, prejudicando a todos os médicos que
vão enfrentar situações difíceis pelo interior do Brasil.
Por fim, se essa política, aplicada numa verdadeira correria, focar apenas no número de médicos,
estamos nos esquecendo da ausência de condições
dos hospitais e postos de saúde pelo País: falta de
aparelhos para exames básicos, macas, condições de
higiene e até papel para prontuários.
Chamo a atenção, portanto, para uma discussão
séria sobre o Mais Médicos. Não se trata de rejeitar,
simplesmente, mas de considerá-lo à luz das reais
condições do País e não esperarmos que a simples
multiplicação numérica de médicos vá resolver os problemas de saúde no País.
Pela proposta orçamentária – vejam bem, Sr.
Presidente, Srs. Congressistas – encaminhada ao
Congresso na semana passada, pouco se previu de
aumento de recursos para a saúde. Mais precisamente,
5,98% de aumento. E de onde virão os recursos para
cobrir o Mais Médicos, que deverá custar R$2,8 bilhões
milhões? Das emendas parlamentares?
Mais uma vez, é dada ao Congresso Nacional
a responsabilidade de alocar recursos para cobrir um
projeto feito de afogadilho.
Eram as considerações que gostaria de fazer,
enquanto aguardamos a chegada do Projeto a este
plenário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Lúcia Vânia, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Meus cumprimentos, também, pela sua posição clara, nítida, transparente e expressada aqui no plenário, defendendo o voto aberto e contra o voto secreto.
V. Exª me deu um dado muito interessante: que, na
Ouvidoria, há mais de mil questionamentos sobre por
que o Deputado, no voto secreto, vota de uma forma
e, no voto aberto, de outra. Tem toda a razão V. Exª.
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Por isso, esse debate vai ter de avançar para o fim do
voto secreto em todas as situações.
Meus cumprimentos.
Senadora Ana Rita.
Permita-me, Senadora Ana Rita – e é sobre o
mesmo tema – dizer que fiquei muito feliz com o pronunciamento, ontem, do Senador Wellington Dias. Em
nome da Bancada do PT, S. Exª foi à tribuna e defendeu, de forma firme, árdua e corajosa, o fim do voto
secreto em todas as votações.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo, mais uma vez. Quero cumprimentar, também,
a Senadora Lúcia Vânia, os demais Senadores, os
ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores da
TV Senado.
O que me traz a esta tribuna, no dia de hoje, é
também o tema da contratação feita pelo Programa Mais
Médicos. Gostaria, com certeza, de ter falado sobre
isso há mais tempo, mas só hoje foi possível abordar
este assunto, porque havia outros temas também importantes para tratar desta tribuna.
Quero aqui dizer, Senador Paulo Paim, que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou, quinta-feira, dia 22 de agosto, audiência
pública para discutir o Programa Mais Médicos, sob a
perspectiva dos direitos humanos.
Quero aqui aproveitar – se me permite, Senador
– para saudar também os nossos convidados que aqui
estão acompanhando esta sessão.
Participaram como convidados da audiência
pública o Sr. Fernando Antônio Menezes da Silva,
Secretário Substituto da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde, representando o
Ministro Alexandre Padilha; a Srª Maria do Socorro de
Souza, Presidenta do Conselho Nacional de Saúde;
o Sr. Jorge José Santos Pereira Solla, Secretário de
Estado da Saúde da Bahia e representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass);
a Srª Maria Antonieta, Prefeita de Guarujá e Vice-Presidenta para Assuntos das Finanças Públicas da
Frente Nacional de Prefeitos; o Sr. Geraldo Ferreira
Filho, Presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fenam); o Sr. Heleno Rodrigues Correa Filho,
professor da Unicamp e especialista em Saúde Coletiva. Também tivemos a preciosa contribuição de
Parlamentares integrantes da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado,
que tem priorizado o debate amplo dos temas que
são pautados pela sociedade, com o objetivo de esclarecer e dar conhecimento aos fatos, apontar as
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diversas opiniões sobre esses temas e qualificar a
nossa atuação parlamentar.
Posso dizer que a audiência pública cumpriu
adequadamente todas essas premissas. Foi um debate qualificado, respeitoso e elucidativo; e o mais
importante: tratou do assunto sob a ótica dos direitos
humanos e, como bem lembrou a Presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza,
o melhor lugar para discutir o Programa Mais Médicos
é no âmbito dos direitos humanos, pois constrói pontes, aumenta o diálogo, diminuindo tensões entre uma
categoria e um governo.
Lançado pela Presidenta Dilma Rousseff, no dia 8
de julho, o Mais Médicos faz parte de um amplo pacto
de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde. O programa prevê investimento em
infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além
de levar mais médicos para regiões onde há escassez
ou não existem profissionais.
Com a convocação de médicos para atuar na
atenção básica de periferias de grandes cidades e
Municípios do interior do País, o Governo Federal garantirá mais médicos para o Brasil e mais saúde para
o nosso povo.
Destaco que, no primeiro mês de inscrição, mais
de 3,5 mil prefeitos se inscreveram no programa. Juntos, eles demandaram 15.460 vagas para médicos. No
primeiro chamamento público de médicos para trabalhar nestas cidades, 1,6 mil médicos, entre brasileiros
e estrangeiros, foram credenciados.
Faço questão de destacar que só estão sendo
chamados médicos de fora do Brasil para as vagas não
ocupadas por médicos brasileiros. Ou seja, a prioridade
na oferta é para os médicos do nosso País.
Os Municípios não podem esperar seis, sete ou
oito anos para que recebam médicos para atender a
população brasileira. Precisamos levar médicos para
onde não temos médicos. Um médico próximo da população faz toda a diferença.
Hoje o Brasil possui 1,8 médicos por mil habitantes. Esse índice é bem menor do que em outros países, como a Argentina, que tem 3,2 médicos por mil
habitantes; o Uruguai, 3,7; Portugal, 3,9; e Espanha,
4 médicos por mil habitantes.
Além da carência de profissionais, o nosso País
sofre com uma distribuição desigual de médicos nas
regiões. Vinte e dois Estados possuem número de médicos abaixo da média nacional.
Como não se faz saúde apenas com profissionais,
o Ministério da Saúde está investindo R$15 bilhões,
até 2014, em infraestrutura dos hospitais e unidades
de saúde. Desses, R$2,8 bilhões foram destinados a
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obras em 16 mil unidades básicas de saúde e para a
compra de equipamentos para 5 mil unidades; R$3,2
bilhões para obras em 818 hospitais e aquisição de
equipamentos para 2,5 mil hospitais, além de R$1,4
bilhão para obras...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Ana Rita, me permita,...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –... só para complementar a sua informação. Quando a turma aqui chegou, a senhora já
fez uma saudação. Eu só cito que é o Colégio Estadual
Maria Elias de Melo, Três Ranchos, Goiás. Sejam bem-vindos! A Senadora Ana Rita já fez uma homenagem
a vocês. Ela preside a Comissão de Direitos Humanos,
é uma das Senadoras mais competentes da história
do Parlamento. Sejam bem-vindos!
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Obrigada pela presença.
Então, continuando, Sr. Presidente: além de R$1,4
bilhão para obras em 877 unidades de pronto atendimento.
Além disso, estão previstos ainda investimentos
pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Os recursos novos compreendem R$5,5 bilhões para a construção de 6 mil unidades básicas de saúde e reforma e
ampliação de 11,8 mil unidades para a construção de
225 UPAs e R$2 bilhões em 14 hospitais universitários.
A criação de um programa para levar médicos
para regiões carentes é apenas uma vertente de uma
série de medidas estruturantes para aprimorar a formação médica e diminuir a carência de profissionais
médicos no país.
Em parceria com o Ministério da Educação, serão abertas 11,5 mil vagas nos cursos de Medicina no
País, até 2017; e 12 mil vagas para a formação de especialistas até 2020. Desse total, 2.415 novas vagas de
graduação já foram criadas e serão implantadas até o
fim de 2014, com o foco nas áreas que mais precisam
de profissionais e que possuem a estrutura adequada
para a formação médica.
Como nos lembrou o Presidente do Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde, Dr. Jorge José
Santos Pereira Solla, estamos num momento de expansão do Sistema Único de Saúde, depois de anos
de estagnação.
Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 17,3% no número de leitos dos
hospitais, 44,5% no número de estabelecimentos médicos e 72,3% no número de equipamentos de saúde.
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Concordo com a Presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza. Ela diz:
“A expansão da oferta de saúde pública deve corresponder ao modelo de desenvolvimento de país que
queremos”.
Medidas como a que estamos tomando não são
nenhuma novidade em outros países do mundo, Sr.
Presidente. O incentivo para a formação da força de
trabalho médica em áreas estratégicas e a prestação
de serviço compulsória após a conclusão do curso são
práticas comuns em países como o Reino Unido – onde
o Brasil buscou inspiração para construir seu sistema
de saúde – e a Austrália, para citar apenas alguns.
A carência de médicos nativos para atender à
demanda do serviço de saúde tampouco é prerrogativa brasileira. Na Inglaterra, 37% dos médicos se graduaram no exterior.
As prefeituras do meu Estado demandaram 550
médicos e apenas 65 profissionais – sendo 64 brasileiros e 1 espanhol – se credenciaram. Todos optaram
por trabalhar em Vitória e na região metropolitana, deixando o interior desprovido de atendimento básico de
saúde. Infelizmente, essa tem sido a postura de muitos
profissionais, de muitos médicos aqui no nosso País.
Ora, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, não podemos deixar de olhar a saúde brasileira com os olhos dos direitos humanos. Não podemos
nos virar para a população das cidades que precisam
de mais de 15 mil médicos e dizer que elas terão que
continuar sem médicos, aguardando pacientemente
por mais 10 ou 15 anos.
E é neste contexto de ampliação da oferta de
unidades de atendimento e equipamentos e insuficiência de mão de obra – ainda que em contratação
emergencial e com previsão de aumento da formação
de profissionais no longo prazo – que o Brasil opta por
contratar, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, órgão da Organização Mundial da
Saúde, médicos cubanos para o atendimento básico.
É disso que estamos tratando, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores. A propósito, de atendimento básico
a quem mais precisa, aproximando concretamente o
Estado dos setores populares, que são a maioria da
população. Os médicos vieram para atender nas regiões que não foram escolhidas pelos 1,6 mil médicos
da primeira chamada do programa. Eles vieram para
trabalhar no interior do País e nas periferias das nossas metrópoles.
A Medicina cubana está entre as melhores do
mundo, e sua formação é voltada ao atendimento básico, que é do que o Brasil precisa. Os médicos não
passarão pelo processo de revalidação dos seus di-
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plomas, o Revalida, porque, se assim o fizerem, passarão a ter o direito de trabalhar em qualquer cidade
e em qualquer clínica no País, e não foi para isso que
vieram aqui. Cabe ao Brasil garantir que eles atendam
apenas as cidades escolhidas pelo Governo brasileiro,
e em hospitais públicos.
Temos total consciência de que essas medidas
não solucionarão todos os problemas da saúde brasileira.
Sabemos, Sr. Presidente, que a demanda por
médicos e o aumento e melhor estruturação da rede
de atendimento é um passo importante, mas que não
conseguirá cumprir seu processo de transformação
necessário para responder ao modelo de desenvolvimento que queremos para o Brasil.
Sem uma fonte exclusiva financiamento, é preciso
que todas as esferas de governo, Poderes Executivo
e Legislativo, discutam com profundidade e maior celeridade o financiamento para a saúde.
Iniciativas interessantes tramitam no Congresso,
como o anteprojeto de iniciativa popular que foi entregue a esta Casa que destina 10% da receita bruta da
União para o Sistema Único de Saúde.
Com isso, Sr. Presidente, quero aqui agradecer
aos convidados que enriqueceram a nossa audiência
pública realizada na última quinta-feira, dia 22 de agosto, reafirmar meu compromisso com a saúde pública
brasileira e parabenizar a Presidenta Dilma e o Ministro
Alexandre Padilha pela grande iniciativa.
Não poderia encerrar o meu pronunciamento sem
lamentar a postura dos cerca de 50 médicos que, em
Fortaleza, fizeram um verdadeiro corredor polonês
para xingar e vaiar médicos cubanos do Programa
Mais Médicos que saíram de um curso na Escola de
Saúde Pública do Ceará. Atitudes truculentas, que
incitam o preconceito, a xenofobia e ferem os direitos
humanos têm o nosso total repúdio. Não podemos tolerar tais práticas.
Aproveito para destacar que o nosso País é reconhecido pela tolerância e o bom convívio entre os povos.
Fiz questão de lançar uma nota de repúdio a tão
grave atitude, que atenta contra os direitos humanos
tanto dos médicos hostilizados quanto dos milhares
de pacientes que eles atenderão.
Ainda sobre este assunto, gostaria de ler aqui a
íntegra de um brilhante artigo produzido pelo jornalista
e editor da revista Fórum, Renato Rovai, intitulado O
Médico Cubano Negro e a Intolerância da Nossa Elite
Branca, que muito bem explicita o atual momento que
estamos vivendo e o que ele de fato significa. Abro aspas:
A foto que está circulando hoje pela internet de
um médico negro de Cuba sendo vaiado por
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jovens brancas de jaleco branco em Fortaleza
é ilustrativa do significado da insana luta a que
se dispuseram muitos de nossos doutores. Eles
não estão lutando pela saúde da população,
mas pelos seus interesses mais mesquinhos.
E por isso não aceitam que um negrão cubano, que se brasileiro fosse serviria para catar
suas latas de lixo num caminhão de coleta ou
ainda carregar fardos de carga num armazém,
venha para o Brasil ocupar um espaço que,
inclusive, ele não deseja.
Boa parte da argumentação dos médicos que
têm radicalizado no discurso xenófobo contra os
que aceitaram trabalhar nos cantões do Brasil é
a de que eles estudaram muito para conseguir
passar num vestibular. E que os estrangeiros,
não. Que eles pagaram caro pelo curso. E que
os estrangeiros não. Que eles investiram na carreira para ter retorno futuro. E que com a vinda
dos estrangeiros isso está em risco.
Este argumento final é o verdadeiro x da questão. Boa parte dos nossos médicos decidiram
ser médicos para permanecer num patamar
restrito da elite. Mas talvez não se deem conta
de que esse corporativismo é a base da morte
de milhares de brasileiros pobres e miseráveis.
Eles não são contra apenas os médicos estrangeiros ou de Cuba mais especificamente.
Eles também são contra a criação de novas
faculdades de medicina. Os conselhos vivem
desqualificando as iniciativas do governo para
criar novos cursos.
Ou seja, a foto que está ilustrando este post é
significativa para pensar o país que queremos.
Se queremos um Brasil da inclusão, onde seja
algo normal ser atendido por médicos negros
que não sejam cubanos, se queremos um
Brasil onde estrangeiros sejam recebidos com
respeito, se queremos um Brasil onde saúde
seja um direito de todos ou se preferimos viver
num país de brancos de jalecos brancos que
exigem ser chamados de doutores, exatamente
porque se acham acima daqueles que deveriam tratar com respeito e dignidade.
O interesse de uma corporação não pode estar acima dos interesses de toda a sociedade.
E os médicos que estão nas ruas vaiando os
seus colegas cubanos nunca estiveram nas
ruas lutando por melhorias na área da saúde.
Os que estiveram e estão nesta luta por um
sistema único de qualidade, por exemplo, não
se dignam a participar de um papelão desses.
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Essa foto fica pra história, como a daquelas
dos navios negreiros. Mas neste caso, pelo
seu inverso, porque negros de Cuba aceitaram
vir para cá contribuir para melhorar a vida de
outros negros e brancos pobres. E foram açoitados pelas vaias de brancos e brancas que
se lixam para a vida dessa enorme parcela da
população, porque eles são da Casa Grande.
E a Casa Grande sempre se locupletou com a
péssima qualidade de vida da senzala.”
Fecho aspas.
É isso, Sr. Presidente, que tinha para o momento.
Obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Ana Rita,
pelo seu pronunciamento, fortalecendo a saúde e médico para todos.
Esse cumprimento é acompanhado de debate.
Tenho a mesma posição de V. Exª e do Senador Humberto Costa, que tem, com muita clareza, colocado
esse debate. E parabéns pelo debate realizado, na
Comissão, sobre o tema, que deixou muito clara para
todos a importância de termos médicos em todos os
recantos e encantos do nosso País, que é um País lindo. E todos os médicos são bem-vindos, sejam cubanos, sejam espanhóis, sejam italianos, sejam alemães,
porque nós marcamos a nossa vida – nós todos que
lutamos pelos direitos humanos – por combater todo
tipo de preconceito.
E essa forma preconceituosa, como V. Exª destacou muito bem, como estão tratando os médicos
cubanos é inadmissível.
Parabéns a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigada, Sr. Presidente.
Eu faço questão também de referendar o que V.
Exª está lembrando, que o Senador Humberto Costa
tem se dedicado muito ao debate do financiamento
para a saúde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Exatamente.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Ele tem colocado isso como prioridade, nesses
últimos dias, e tem buscado construir aqui na Casa,
juntamente com o Governo, uma possibilidade de financiamento que seja viável para que possamos ter,
de fato, uma saúde de qualidade no nosso País.
Esse tem sido o nosso esforço, o esforço do
Senador Humberto Costa, o esforço também do nosso Governo de buscar uma fonte para que a saúde
possa ter o financiamento real e necessário, para

garantir um atendimento adequado a toda a nossa
população.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª está de parabéns, o Ministro Padilha está de parabéns e a Presidenta Dilma
está de parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº
260, de 2013, da Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania, comunicando a aprovação de substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2012, que
altera a Lei Eleitoral.
É o Ofício:
Ofício no 260/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 4 de setembro de 2013
Assunto: Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do Substitutivo, de autoria do Senador Valdir Raupp, ao Projeto de Lei do Senado no 441, de 2012, de autoria do
Senador Romero Jucá, que “Altera a redação dos art.
8o, 11, 16, 17-A, 26, 28, 36, 37, 38, 45, 47, 52, 57-A e
77, da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para eleições, para reduzir o tempo e diminuir o custo das campanhas eleitorais e dá
outras outras providências”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício nº
260, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário
que poderão ser oferecidas emendas à matéria até
o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:

SETEMBRO DE 2013
60874 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1247

Setembro de 2013

1248

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60875

SETEMBRO DE 2013
60876 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1249

Setembro de 2013

1250

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60877

SETEMBRO DE 2013
60878 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1251

Setembro de 2013

1252

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60879

SETEMBRO DE 2013
60880 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1253

Setembro de 2013

1254

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60881

SETEMBRO DE 2013
60882 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1255

Setembro de 2013

1256

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60883

SETEMBRO DE 2013
60884 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1257

Setembro de 2013

1258

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60885

SETEMBRO DE 2013
60886 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1259

Setembro de 2013

1260

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60887

SETEMBRO DE 2013
60888 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1261

Setembro de 2013

1262

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60889

SETEMBRO DE 2013
60890 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1263

Setembro de 2013

1264

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60891

SETEMBRO DE 2013
60892 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1265

Setembro de 2013

1266

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60893

SETEMBRO DE 2013
60894 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1267

Setembro de 2013

1268

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60895

SETEMBRO DE 2013
60896 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1269

Setembro de 2013

1270

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60897

SETEMBRO DE 2013
60898 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1271

Setembro de 2013

1272

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60899

SETEMBRO DE 2013
60900 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1273

Setembro de 2013

1274

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60901

SETEMBRO DE 2013
60902 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1275

Setembro de 2013

1276

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60903

SETEMBRO DE 2013
60904 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1277

Setembro de 2013

1278

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60905

SETEMBRO DE 2013
60906 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1279

Setembro de 2013

1280

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60907

SETEMBRO DE 2013
60908 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1281

Setembro de 2013

1282

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60909

SETEMBRO DE 2013
60910 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1283

Setembro de 2013

1284

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60911

SETEMBRO DE 2013
60912 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1285

Setembro de 2013

1286

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60913

SETEMBRO DE 2013
60914 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1287

Setembro de 2013

1288

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60915

SETEMBRO DE 2013
60916 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1289

Setembro de 2013

1290

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60917

SETEMBRO DE 2013
60918 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1291

Setembro de 2013

1292

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60919

SETEMBRO DE 2013
60920 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1293

Setembro de 2013

1294

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60921

SETEMBRO DE 2013
60922 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1295

Setembro de 2013

1296

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60923

SETEMBRO DE 2013
60924 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1297

Setembro de 2013

1298

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60925

SETEMBRO DE 2013
60926 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1299

Setembro de 2013

1300

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60927

SETEMBRO DE 2013
60928 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1301

Setembro de 2013

1302

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60929

SETEMBRO DE 2013
60930 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1303

Setembro de 2013

1304

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60931

SETEMBRO DE 2013
60932 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1305

Setembro de 2013

1306

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60933

SETEMBRO DE 2013
60934 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1307

Setembro de 2013

1308

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60935

SETEMBRO DE 2013
60936 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1309

Setembro de 2013

1310

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60937

SETEMBRO DE 2013
60938 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1311

Setembro de 2013

1312

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60939

SETEMBRO DE 2013
60940 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1313

Setembro de 2013

1314

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60941

SETEMBRO DE 2013
60942 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1315

Setembro de 2013

1316

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60943

SETEMBRO DE 2013
60944 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1317

Setembro de 2013

1318

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60945

SETEMBRO DE 2013
60946 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1319

Setembro de 2013

1320

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60947

SETEMBRO DE 2013
60948 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1321

Setembro de 2013

1322

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60949

SETEMBRO DE 2013
60950 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1323

Setembro de 2013

1324

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60951

SETEMBRO DE 2013
60952 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1325

Setembro de 2013

1326

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60953

SETEMBRO DE 2013
60954 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1327

Setembro de 2013

1328

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60955

SETEMBRO DE 2013
60956 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1329

Setembro de 2013

1330

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60957

SETEMBRO DE 2013
60958 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1331

Setembro de 2013

1332

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60959

SETEMBRO DE 2013
60960 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1333

Setembro de 2013

1334

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60961

SETEMBRO DE 2013
60962 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1335

Setembro de 2013

1336

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60963

SETEMBRO DE 2013
60964 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1337

Setembro de 2013

1338

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60965

SETEMBRO DE 2013
60966 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1339

Setembro de 2013

1340

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60967

SETEMBRO DE 2013
60968 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1341

Setembro de 2013

1342

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60969

SETEMBRO DE 2013
60970 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1343

Setembro de 2013

1344

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60971

SETEMBRO DE 2013
60972 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1345

Setembro de 2013

1346

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60973

SETEMBRO DE 2013
60974 Sexta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1347

Setembro de 2013

1348

Setembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
DE 2013
Sexta-feira 6 60975

SETEMBRO DE 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

60976 Sexta-feira 6

1349

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício n°
203, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado n° 161, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 203/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 4 de setembro 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 161, de 2011,
que altera o § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, para equiparar ao filho do segurado o
menor sob sua guarda judicial, mediante declaração
do segurado, desde que ele não possua condições suficentes para o próprio sustento e educação, de autoria
do Senador Paulo Paim.
Respeitosamente – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício n° 203,
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° 161,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício
n° 150, de 2013, do Presidente da Comissão do Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara n° 59, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Memo. no 150/2013/CMA
Brasília, 3 de setembro de 2013
Assunto: Turno Suplementar do Substitutivo ao PLC
no 59, de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, na 29a Reunião Extraordinária de 3-9-2013, submeteu o substitutivo integral oferecido ao Projeto de
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Lei da Câmara no 59, de 2010, a turno suplementar
de discussão.
Como não foram apresentadas emendas durante
a discussão suplementar, o substitutivo foi definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284
do Regimento Interno do Senado Federal.
Nestes termos, encaminho o projeto para as devidas providências.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício n° 150,
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° 59,
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu o Ofício
n° 167, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
n° 253, de 2012 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n° 200, de 2013).
É o seguinte o Ofício:
Of. no 167/2013/CE
Brasília, 5 de setembro de 2013
Assunto: Deliberação de projeto
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2o, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado no 253, de
2012, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Cássio Cunha Lima que, “Altera a Lei no 9.612, de 24
de março de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências, para fixar regras de
reeleição e de duração dos mandatos dos dirigentes
de entidades desportivas.”, e pela prejudicialidade do
Projeto de Lei do Senado no 200, de 2013, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Mario Couto,
que “Regulamenta a duração do mandato dos Presidentes das Federações Estaduais e de Futebol e dá
outras providências.”, que tramita em conjunto, com a
emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com referência ao Ofício n° 167,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3o a 5o, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer
nº 980, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 99,
de 2007 (tramitando em conjunto com os Projetos de
Lei da Câmara nºs 103 e 128, de 2007; 74, 165, 172
e 198, de 2008; e 48, de 2009; e com os Projetos de
Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401,
462, 550, 594 e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e
426, de 2008).
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO
INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Parlamentar
Maioria/PP – PI. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero
registrar aqui, nesta tribuna, uma notícia bastante gratificante: o Piauí abrigará, em breve, um grande empreendimento energético renovável e sustentável. Trata-se
de uma termelétrica movida a biomassa, que terá a
capacidade de produzir 150 megawatts de energia – a
Usina Termelétrica Flexível Canto do Buriti, movida a
cavaco de eucalipto e resíduo de floresta. A expectativa
é de que essa produção possa abastecer o mercado
consumidor já a partir do ano de 2018.
Essa notícia vem, realmente, em boa hora, considerando que há uma crescente demanda por energia
no Piauí. Para se ter uma ideia, a capacidade instalada de 150 Megawatts corresponde a 1/4 da energia
consumida anualmente em nosso estado – ou, ainda,
equivale a atender 650 mil pessoas.
Outro motivo que nos alegra é que gerar energia
a partir de fontes renováveis representa redução do
impacto no meio ambiente. Os benefícios são muitos,
e eu incluo, ainda, que toda a região do município do
Canto do Buriti será favorecida com a construção da
Termelétrica. Por exemplo: durante a fase de implantação será gerada uma média de dois mil a três mil
empregos, dos quais 25% serão diretos e 75% indi-
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retos. Já durante a operação serão contratados mil
trabalhadores – sendo 600 empregos ligados diretamente ao empreendimento e 400 empregos gerados
pelo efeito da renda.
Sr. Presidente, a Termelétrica Canto do Buriti,
sem dúvida, trará mais desenvolvimento para a região,
assegurando melhoria da qualidade de vida nas áreas
em que tenha influência direta.
Temos a perspectiva de que os novos contratos
de energia resultem no aumento da competitividade do
mercado e, em consequência, na modicidade tarifária,
com a prática de preços moderados.
Temos, também, a expectativa de que a produção
de energia térmica a biomassa ganhe espaço, uma
vez que esse tipo de eletricidade pode ter como fonte
variadas matérias orgânicas, tais como madeira, soja,
arroz, cana de açúcar e até lixo. E o nosso Piauí tem
potencialidade para gerar energia a partir da casca do
arroz, da castanha do caju e da cana de açúcar.
Para encerrar, o Estado do Piauí inova na geração
de energia limpa; seremos brindados com oportunidades de trabalho e, naturalmente, conforto e segurança
no uso de energia elétrica. A Usina Termelétrica Canto
do Buriti é muito bem vinda ao nosso querido estado
e, posto isso, desejamos sucesso ao empreendimento.
Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, Senhor
Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco Parlamentar União
e Força/PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio e Tv Senado, dia 5 de setembro é o dia da Amazônia. A escolha
da data para homenagear a maior floresta tropical do
mundo, e de enorme biodiversidade, se deu porque
foi em 5 de setembro de 1850 que D. Pedro I criou a
Província do amazonas.
O dia comemorativo tem por finalidade promover
ações em defesa da Amazônia e sua preservação,
considerada fundamental para o equilíbrio ambiental
do mundo.
A biodiversidade amazônica é a maior do mundo,
com espécies animais, vegetais e minerais que formam
um ecossistema autossustentável. Ela ainda ocupa um
território muito extenso, com mais de seis milhões de
quilômetros quadrados.
A Floresta Amazônica foi pré-selecionada em
2008 como candidata a uma das novas sete maravilhas da natureza, pela Fundação Sete Maravilhas do
Mundo Moderno.
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No Brasil, para efeitos de governo e economia, a
Amazônia é delimitada por uma área chamada “Amazônia Legal”, com uma extensão de cinco milhões de
quilômetros quadrados, que abrange metade do território brasileiro, composta pelos estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins e parte do Maranhão que são distribuídos
em 775 municípios.
Um terço das árvores do mundo estão na região,
além de 20% das águas doces.
Mas, e a população que vive dentro desse gigante
chamado Amazônia? Como conseguir que desenvolvimento e preservação caminhem lado a lado?
De acordo com o último censo demográfico da
região (IBGE 2000) são 20,30 milhões de moradores,
sendo 68,9% residentes na área urbana e 31,1% na
área rural. Em 2004, o IBGE fez uma estimativa de que
12,3% da população brasileira vive na Amazônia Legal.
Um dos pontos cruciais para a sustentabilidade
e cidadania na Amazônia é a regularização fundiária.
Segundo estimativa do governo federal, 1,2 milhão
de pessoas vivem na área destinada ao Programa Terra
Legal, fruto da Medida Provisória 458, que totaliza 67
mil quilômetros quadrados de terras públicas federais,
ocupadas por pessoas que não têm documentação.
A regularização é um direito dos cidadãos e comunidades. É também ação estratégica para o fomento
ao desenvolvimento local, apoiando a consolidação de
serviços públicos e atividades econômicas.
Quero salientar aqui a minha crença de que é
possível preservar, sem o detrimento do desenvolvimento econômico e social.
Quando governador de Mato Grosso desenvolvi
várias ações na área ambiental.
Criamos a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA),
com realização de concurso público para provimento
das vagas.
Estruturação da pasta, criando condições para
a preservação ambiental, com disponibilização de recursos, como viaturas e helicóptero para controle das
áreas a serem preservadas.
Investimentos em tecnologia, imagens de satélite
e monitoramento em tempo real que hoje são os principais trunfos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Sema) na redução do desmatamento.
Também aderimos às imagens via satélite e radar
para otimizar o monitoramento das áreas de preservação permanente e aumentar a vigilância daqueles
municípios que mais desmaiam.
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Implantação do REED em Mato Grosso. O Estado faz esse experimento a partir de uma iniciativa
do governo que tive a oportunidade de conduzir. O
REDD – Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação florestal (REDD) – é um mecanismo que
tem como objetivo reduzir as emissões dos gases do
efeito estufa (GEEs) provenientes do desmatamento e
da degradação florestal, incentivar o manejo sustentável das florestas e aumentar e preservar os estoques
de carbono florestais.
Também criamos o Comitê de Gestão do Fogo
(Decreto n° 901, de 14 de julho de 2003) que institui
um grupo de atuação no combate às queimadas com
ações conjuntas entre Defesa Civil, Bombeiro Militar,
Secretaria de Meio Ambiente, Casa Militar, Ibama,
Ong’s, entre outros.
A criação e implantação do MT Legal, instituído
pela Lei Complementar 343 de 2009 e regulamentado
pelo decreto 2.238 de 13 de novembro de 2009.
Por meio do Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental, o produtor rural que teve sua
propriedade embargada por irregularidades ambientais, pode aderir ao MT Legal por meio do Cadastro
Ambiental Rural (CAR).
Este é o primeiro passo para que os órgãos ambientais liberem a área e os produtores saiam da ilegalidade. Algo semelhante, inclusive, tem sido feito
em todo país a após a aprovação do Código Florestal,
como colocarei a seguir.
De 2003 a 2010, houve uma redução de 92,7%
da área desmatada em Mato Grosso. Os dados são
do Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na
Amazônia (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De acordo com o instituto, maior
redução ocorreu nos estados da Amazônia Legal.
Vou falar um pouco do programa MT Legal e sua
contribuição com o Código Florestal brasileiro.
Programa de Regularização Ambienta! Rural
(PRA): Visa propiciar a regularização do passivo ambiental existente no campo, trazendo para a legalidade
produtores que passam a contar com um instrumento
ágil e de custo reduzido.
Adicionalmente, contribuirá para sanar o passivo ambiental relativo à degradação de áreas de preservação permanente e conversão de Reserva Legal.
Cadastro Ambiental Rural (CAR): como etapa
inicial do processo de Licenciamento Ambiental de
Imóveis Rurais, visando a obtenção da LAU, sendo o
mesmo formalizado eletronicamente a um custo re-
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duzido, o que possibilita ao interessado iniciar a recuperação/compensação de seu passivo ambiental sem
sua prévia autuação administrativa.
Conversão das Multas: Bem diferente de uma
anistia, a conversão de multas ocorre para quem adere ao programa e depois comprova a recuperação do
passivo. Ai sim, com o passivo completamente reestabelecido, a multa é automaticamente anulada.
Para isso, vou falar um pouco das ações desenvolvidas na última década pelo Grupo familiar ao qual
pertenço, o Grupo André Maggi, onde durante anos de
trabalho e experimentos pudemos alcançar experiências positivas na produção de grãos e, paulatinamente,
aumentar nossa participação em iniciativas socioambientais, o que nos rendeu alguns selos verdes.
O reconhecimento desse esforço tem sido as
certificações que o grupo vem recebendo.
Ainda em 2007 a Fazenda Tucunaré, localizada
em Mato Grosso, foi a primeira fazenda de soja do
Brasil a receber a certificação ISO 14.001, uma norma internacionalmente reconhecida, que define o que
deve ser feito para estabelecer um Sistema de Gestão
Ambiental efetivo.
Também fomos a primeira empresa do mundo
a receber certificação por produzir soja de acordo
com os princípios e critérios da Round Table on
Responsible Soy (RTRS). Para receber essa certificação é preciso respeitar princípios e critérios
responsáveis, que abrangem aspectos ambientais,
econômicos e sociais.
O Grupo também possui a certificação Pró-Terra,
que estabelece critérios de responsabilidade socioambiental para a produção de soja não geneticamente
modificada de forma sustentável, possui reconhecimento internacional e atende às demandas específicas do mercado.
Em 2001, o Grupo Amaggi recebeu a Certificação ISCC (International Sustainability & Carbon
Certification). Sistema esse que foi desenvolvido para
atender às exigências da União Européia na produção
de biomassa.
O certificado engloba, de maneira segura, todas
as etapas do processo de produção considerando as
exigências legais para a fabricação de biocombustíveis
e de biomassa líquida usada na geração de eletricidade.
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No último ano, 2012, veio a Certificação Algodão
Social para as fazendas Tucunaré, Itamarati e Água
Quente, todas localizadas em Mato Grosso. O seio Algodão Social atesta a correta aplicação da legislação
trabalhista rural, das normas de segurança do trabalho
e de proteção ao meio ambiente.
Também em 2012, o Grupo André Maggi se tornou a primeira empresa brasileira e da América Latina apontada como referência de gestão ambiental
em seu setor no relatório anual do Forest Footprint
Disclosure (FFD) um dos mais respeitados projetos
internacionais de monitoramento da ação de grandes
companhias no planeta.
Durante a Rio+20, a Organização das Nações
Unidas (ONU) apresentou um relatório sobre a ampliação da segurança alimentar e agricultura sustentável.
Mais uma vez Tomos a única empresa brasileira
do agronegócio citada como um caso de sucesso no
que se refere às práticas socioambientais na produção
agrícola e junto à cadeia produtiva.
Com isso, quero mais uma vez afirmar de que
é possível preservar e cuidar da Amazônia, sem barrar o desenvolvimento socioeconômico dessa imensa
região e das milhares de pessoas que nela habitam.
Há muito a ser feito, mas precisamos de um olhar
vigilante para que a preservação não seja feita em detrimento do desenvolvimento humano ou vice-versa!
Os dois precisam andar juntos, sempre!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Terminamos assim a sessão no
dia de hoje, lembrando que amanhã teremos sessão
de debate e, segunda-feira pela manhã, teremos um
debate lá na Comissão de Direitos Humanos, liderada
pela Senadora Ana Rita, que vai tratar da alienação
parental em todos os casos, inclusive quando não há
separação de casais, mas os filhos são usados indevidamente no conflito familiar.
Vai ser um belo debate, para o qual convido a
todos. Estaremos lá, também, na segunda-feira, às
9 horas.
Sem prejuízo, lembro a todos que amanhã teremos sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 9 minutos.)
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